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ATA N° 23/ 2016 (Ordinária) 

Aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2016, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para 

mais uma Sessão Ordinária do ano de 2016. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor 

Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após o 

senhor Presidente passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a leitura da ata 22/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 05/07/2016, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente 

chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois a 

vereadora Marilene Margutti lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta 

o Presidente, colegas, e aos ouvintes da 87.9, uma boa noite a todos. Cumprimenta aos assessores 

do deputado Bianchini, Tatiane e seu colega, e diz que o deputado sempre está presente, de uma 

maneira ou de outra no município. Diz que esse ano é político e nesses três meses não é transmitido, 

e o “povão” não os consegue escutar, mas diz estar bom assim, também. Diz que estavam olhando no 

site do Tribunal de Contas, pois a prefeitura não passa, dificilmente coloca, e estavam olhando as 

diárias que o prefeito gastou em dois mil e treze, no valor de noventa e quatro mil, novecentos e 

sessenta e cinco. Aproveita e diz aos colegas que se quiserem lhe “dar pau”, que lhe deem hoje, pois 

terça que vem é o último e aí “se cobra”. Diz ser sempre assim, pois “bala trocada” vai e volta. Cita 

que em dois mil e quatorze o prefeito gastou cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis 

de diária. Fala que em dois mil e quinze foi cento e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete mil em 

diária e esse ano, até agora, trinta e um mil, duzentos e sete. Diz que isso o pessoal do Executivo e 

do gabinete que viajaram. Diz que o que é gasto em diária de campanha, que é o “povão” que 

trabalha, os funcionários, em dois mil e treze gastaram oitenta e dois mil só, sendo que é uma turma 

grande que sai para o interior. Cita que em dois mil e quatorze foi cento e sete mil e o prefeito cento e 

quarenta e sete. Diz que em dois mil e quinze foi oitenta mil e o prefeito cento e seis. E agora em dois 

mil e dezesseis, até agora, os funcionários gastaram trinta mil e o prefeito trinta e um mil, duzentos e 

sete. Diz que a diferença é muito grande e entre poucos gastou muitos e bastante ganham pouco. 

Cita que ano político, ano de crise que o Brasil vem enfrentando, pois falam muito em crise e crise, o 

que diz não ter crise financeira, mas sim crise política no país. Cita que nos municípios é a mesma 

coisa, pois o orçamento da câmara não diminuiu até hoje, o que estava escrito, está vindo, o que diz 

que o que foi programado está vindo e não tem o que reclamar muito. Diz que o vereador Ibanez foi 

um que ”brigou” com o secretário da Fazenda, que era mais de um milhão de reais para a câmara e 

foram ver e era o que era certo e está vindo tudo regular, até hoje. Fica preocupado igual falam muito 

na rede de água e muita gente está puxando água de caminhão, até hoje. Cita que veio quatro 

milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, que já foram pagos para a empresa. Desse valor, três 

milhões e quatrocentos em dois mil e quatorze, cento e oitenta e seis mil em dois mil e quinze e 
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novecentos mil reais esse ano e o pessoal dos Palmeiros não tem água, a maioria não tem. Diz que 

se somar no pacote de cento e poucas famílias para colocar, acha que a metade não tem água ainda 

e já foi gasto quatro milhões e meio. Diz ser muito dinheiro para pouca gente tomar água. Fica 

preocupado, pois o dinheiro veio. Ressalta que o dinheiro veio, faz quatro anos que estão mexendo 

nas casinhas, falavam do governo federal, e ele já tinha depositado todo o dinheiro para aquela 

Província, que é uma empresa sem-vergonha e o pessoal está até hoje sem as casas para morar e 

culpavam o governo federal. Cita que estava na conta dos “caras” e eles “enrolando” sempre. Fala 

que é muita “maracutaia” em poucas coisas. Diz que tem mais coisas e estava olhando que o prefeito 

fez um decreto, que tem direito de gastar. Sempre dizia aos vereadores que eles mandam, antes das 

eleições, três mil, dois mil para abertura de crédito e vão deixar no tempo da política para gastar. Fala 

que tem do desporto e turismo, para manutenção, o que diz não saber o que estão fazendo, pois tinha 

um campeonato de futebol aí e o “chulé” pegou e terminou o campeonato, brigaram tudo, domingo no 

ginásio. Fala que gastaram sessenta e oito mil em juiz de futebol, para apitar. Fala que nem o 

campeonato de Santiago, Romeu Goulart Jacques, gastou uma quantia dessas em juízes e o nosso 

município gastou, e nisso estava incluído até segurança. Acha que segurança não tinha ninguém, 

nem Brigada. Fala que o juiz fugiu, foi embora e disse que não apitava mais em Capão do Cipó, mas 

o dinheiro foi. Fica preocupado, pois falam muito em esporte, mas não dão condições das pessoas 

irem lá se divertir, pois sempre tem os “estraga prazer”. Diz que, às vezes, se vai lá olhar futebol e 

chega lá e tem os que gostam de fazer bagunça e tinha que ter o segurança para dar uma ajudinha 

para o “cara” lá. Fica triste com gastarem tanto e fazer tão pouco. Sabe que a diária que saiu aqui, 

tem vereador que vai comentar esses cento e pouco, cento e quarenta e sete em dois mil  quatorze, 

vão dizer que trouxeram tantos projetos, mas tem que ver se esses projetos já não estavam sendo 

encaminhados. Acha que gastou mil reais, que sabe, em dois mil e treze, que era secretário e foi a 

Brasília, pois o Pimenta assinou a emenda da ponte do Passo do Cardinal. Fala que foi junto com o 

vice-prefeito, aliás diz que ele que foi junto com sua pessoa, pois não conhecia nada e foi junto. Diz 

ser essa a verdade. Fala que isso sabe que gastou o dinheiro do município, pois o Pimenta ainda 

gravou e pediu para que colocasse o nome do finado Odir, em memória a ele. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental e cedeu 03 (três) minutos ao colega Diego Nascimento. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): A vereadora fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) 

minutos ao vereador Jaques Freitas. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Cumprimenta os assessores do nosso Deputado, representante de nossa região, 

Deputado Bianchini, a Tatiane e o Silvio e agradece por suas presenças. Diz que falando em 

Bianchini, conversou agora a pouco com a Tatiane que hoje teve um encontro com o pessoal do 

DAER, então sinal que as obras estão andando e que serão concluídas em dentro de dois anos, pois 

falou com o pessoal, até Jóia eles têm dois anos para concluir a obra, então já é um bom sinal para a 

gente que, pelos menos, estamos trabalhando, e diz que no Expresso veio, acha que todos lerão. 

Cumprimenta também a ex-conselheira lá do Carovi. Fala sobre a situação de cada Prefeitura no ano 

de dois mil e quinze, e fala do nosso município em dois mil e quinze, e diz que vão à rádio e estufam o 
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peito e falam. Diz que é uma pena que agora não pode ser transmitido nada, pois dizem que tudo está 

bom e que a situação do Capão do Cipó está excelente, e quem ouve e viu a última matéria da última 

edição, e diz ser na última edição, que foi aquele jornalzinho que soltaram, e quem vê a situação do 

Capão do Cipó parece que aquilo tudo é verdadeiro, mas está aqui ali situação de cada Prefeitura, 

Capão do Cipó ano passado a receita foi dezoito milhões seiscentos e noventa e sete mil 

quatrocentos e sete reais com quarenta e três centavos, a despesa foi maior, e sobrou um saldo 

negativo de duzentos e doze mil. Questiona se é um bom gestor e se foi programado isso. Acha que 

falar às vezes é bonito e tem pessoas que têm um bom discurso e às vezes até convence as pessoas, 

mas está aqui o resultado do ano passado, a folha de pagamento de quarenta ponto e cinquenta e 

quatro por cento, e esse ano passando de cinquenta por cento, que os colegas podem até confirmar. 

Acha um absurdo, e vão ao rádio se gabar que tudo está bem. Acha que não é por aí, e gostaria que 

as pessoas que os prestigiam hoje que sejam também mensageiros de tudo que leem e de tudo que 

estão vendo, porque não é aquilo, não é o que sai, uma propaganda enganosa, é aquilo que está 

vendo e estão sentindo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes 

da 87.9. Diz que até não iria fazer uso da palavra, mas diante de colocações de colegas que o 

antecederam, algumas colocações se achou no dever até de mencionar. Diz isso, pois é um defensor 

da verdade e das coisas esclarecidas. Acha que é assim que devem agir. Torna dizer que está sendo 

repetitivo, estamos vivendo um momento pré-eleitoral e aí fica claro que a busca por voto fica meio 

desmedida e as pessoas colocam as coisas como elas, realmente, querem ver, mas nem sempre é 

dessa maneira que acontecem. Como exemplo, quando se falou que a prefeitura fechou o ano com 

saldo negativo, diz que o secretário da Fazenda tem várias audiências públicas para explicar. 

Confessa que foi relapso, pois não estava nessa audiência pública, mas foi perguntar para o 

secretário para ter conhecimento, pois não tem conhecimento da parte contábil. Cita que se restringe 

muitas vezes a falar e “bater o pé” e discutir em áreas que realmente domina e conhece e a parte de 

contabilidade, diz ser franco, pois não tem o domínio e não é contador e não entende de 

contabilidade. Ressalta que esse saldo negativo que ficou refere-se ao orçamento do ano passado, e 

se colocarmos a sobra que teve do ano anterior, fecha zero a zero. Diz ser importante colocar isso 

para a comunidade. Fala que se gastou a mais que o orçamento do ano, mas tinha uma sobra do ano 

anterior. Diz não estar querendo ser advogado de ninguém e defender nada, só que as coisas sejam 

colocadas como, realmente, são. Fala que uma coisa é o orçamento do ano sem considerar a sobra 

do ano anterior, simples assim. Diz que o colega Rodolfo esteve conversando com o secretário 

Pinheiro e é mais ou menos por aí que as coisas são. Quanto a viagens é muito relativo falar, e o 

colega Jaques também falava das viagens do prefeito Osvaldo, na época. Diz que não irá se 

“espichar” muito, pois irá seguir com sua coerência, e tendo coerência nas coisas o povo vê, a 

população ninguém mais engana. Diz seguir nessa coerência e não vai entrar em bate boca, pois 

acha que não leva a nada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de seu tempo regimental.  O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE 
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(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ter algumas 

preocupações sobre vinte mil, que já foi comentado aqui, para o Desporto e Turismo. Não sabe se é 

para o campeonato de futsal que começou e parou devido à baderna que houve. Queria saber como é 

que fica, pois os juízes que vieram de Santiago, para apitar um jogo, se é pago e como é que fica ao 

chegarem no campeonato e ir embora. Diz que eles têm que receber e o jogo não terminou e os 

outros jogos que ficaram para trás também não aconteceu. Diz ser dinheiro público que são pagos os 

juízes. Preocupa-se, pois é gasto público e uma verba que foi paga e sai da população. Diz que tem 

também encargos sociais, sentenças judiciais, o que não entende, mas são vinte e um mil, 

novecentos e noventa, no decreto do prefeito, e a poucos dias tinha mais dez mil e pouco de 

sentenças judiciais. Diz que terão que sentar com o secretário para ver o que significa isso, pois veio 

no decreto e não sabe. Diz saber que há pendências de alguns funcionários na justiça, por ficar no 

“banco”, que já ganharam do prefeito e não sabe se estão acionando a prefeitura ou o prefeito, mas 

deve ser a prefeitura. O Vereador Miguel faz um aparte: Diz não ter certeza, mas normalmente a 

sentença judicial é quando vem uma ordem do juiz para pagar remédio, e é bem comum isso e pode 

ser de remédio que não tem na atenção básica e vem. Diz que não irá garantir, mas provavelmente 

pode ser isso. O vereador torna a palavra e diz que é possível que seja isso. Quanto às diárias diz 

que também achou bastante os trezentos e oitenta mil e estava olhando do Froner e não dá a metade, 

tiraram da internet. Quer que olhem os projetos que veio do Froner e os que vieram agora. Frisa que 

só um “mata” todos, que é o da água de sete milhões e pouco. Quanto à sobra de dois mil e treze 

para dois mil e quatorze e de dois mil e quatorze para dois mil e quinze, diz ao colega Miguel que teve 

um leilão de setecentos mil reais do maquinário e tem que sobrar. Diz que depois teve outro leilão de 

duzentos e vinte e cinco mil e tem que sobrar. Pede que imaginem se não tivessem feito esses dois 

leilões como estaríamos fechando, se já fechamos com mais de duzentos mil negativos. Questiona 

como estariam administrando o município hoje. Fala que isso é falta de gestão e planejamento. Fala 

que diz bem claro que arrecadou menos e gastou mais. Diz que qualquer granjeiro daqui que investir 

mais em lavoura, do que irá colher, ele vai “quebrar” automaticamente, e não foge da prefeitura. Fala 

que se em dois mil e quinze já tivemos problema, o pessoal que veio trabalhar na prefeitura aumentou 

e este ano podem ter certeza vai se “safar” a prefeitura com o dinheiro que vai sobrar aqui da Câmara 

de Vereadores, que vai sobrar bastante, pois economizaram. Diz que lhe cobrem no fim do ano se o 

que sobrar no fim do ano vai dar para fechar as contas, vai ser o dinheiro da câmara que os 

vereadores estão economizando, pois do jeito que está indo qualquer cidadão cipoense sabe que é 

muito difícil. Diz que quem lançou isso foi o Expresso, que tirou do site do Tribunal, de todos os 

municípios. Fala que três municípios estão com pendência, entre eles Capão do Cipó. Fica até triste, 

pois se veio o alerta em dois mil e quinze, em dois mil e dezesseis continuou sem fazer nada para 

diminuir a folha de pagamento. Diz que se pegar o que veio no ano, dezenove milhões para esse ano 

a folha de pagamento está em torno de onze milhões, está num papelzinho que veio da prefeitura em 

uma audiência pública e não sobra nada para investir no município. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): O vereador fica com 08 (oito) minutos, pois o vereador José Rodolfo de 
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Brum lhe cedeu 03 (três) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Em nome dos colegas vereadores da bancada do Partido Progressista, da Executiva do 

Partido Progressista e em nome dos colegas da família progressista, deixa um abraço ao colega que, 

daqui a dois dias, estará de aniversário, esse vereador sempre defendendo a comunidade cipoense e 

um grande homem público sempre batalhando junto à comunidade cipoense e estará completando 

mais um ano de vida. Fica o abraço e o reconhecimento, em nome do Partido Progressista e em 

nome dos vereadores da bancada, que é uma alegria muito grande ter o colega como um aluno, pois 

está dando início aos seus trabalhos quando iniciou o Capão do Cipó e o colega sempre foi um 

guerreiro junto. Fica o abraço e o registro ao vereador Alacir que está de aniversário essa semana. 

Diz estar chegando um ano eleitoral e andando pelo município vê que os sangues começam a se 

agitar, o que é normal, pois a política tem o ano certo, mas o município continua tocando e o gestor 

continua tocando até entregar para outro. Andando pelo município vê a quantia que as pessoas os 

cobram. Cita que no Carovi, o colega Miro, que é pré-candidato pelo Partido Progressista, o bueiro 

que comentou, faz mais de ano ali na Batalha e quantas vezes já pediu na Casa. Diz que dá para criar 

peixe lá, é uma lagoa que “atacou” a estrada e até hoje o secretário de Obras não tomou 

providências. Diz que o pessoal da Granja Batalha mais uma vez pediu que fizesse esse pedido, pois 

já cansaram pedindo, foram na prefeitura, falaram com o prefeito e ninguém tomou atitude. Deixa 

esse pedido ao secretário de Obras. Sobre os fatos que aconteceram nesse domingo no futsal não irá 

citar nomes para não cometer injustiça. Só pede que o presidente do CMD, o nosso gestor, que é o 

prefeito Alcides Meneghini, e o nosso vice-prefeito, Anselmo Cardoso, que faz parte e que é técnico 

do time dele, do Estrela Azul, que façam o que tem que ser feito. Diz pensar que o único evento que 

se tem nos fim de semana para ir com a família, com a esposa, para levar os filhos no futebol, era aos 

domingos, que sempre participava. Diz que as pessoas cobram o vereador, que vão lá para conversar 

com as pessoas, ver um futebol de qualidade, com respeito, com ética, com honestidade e, 

infelizmente, termina tudo por causa de bagunceiros. Fica triste, e Capão do Cipó ainda é pequeno 

para ter essas coisas. O vereador Jaques faz um aparte: Diz que o time é do vice. O vereador torna 

a palavra e diz que é sim, com certeza. Fica até triste por acontecer esses fatos no município e pede 

ao presidente do CMD, seu Adão, que tome atitude, mas atitude certa e não “passe a mão por cima” 

de ninguém. Diz que se fosse o seu time que estivesse errado, não iria “passar a mão por cima” de 

ninguém. Diz que tem que ser pelo certo e estão ali para se divertir e ter melhor qualidade de vida ao 

cidadão. Pede, de coração, que o Adão tome as providências que têm que ser tomadas. Não irá citar 

mais nomes, pois não sabe os fatos maiores, pois os juízes que estão decidindo o que vai acontecer. 

Sobre o que foi comentado na Casa sobre as diárias de campanha, as do prefeito, só fica lamentando, 

pois o governo passado gastou tanto e agora o prefeito Meneghini gastou tanto. Vendo hoje pela 

internet, no site, diz que o prefeito Osvaldo Froner não gastou, na época, nem a metade do que o 

prefeito Meneghini gastou e está ali para quem quiser ver. Diz que isso fora as diárias de campanha 

dos funcionários que são muito mais funcionários e gastaram menos do que o prefeito e o vice. Vê as 

pessoas conversando no Posto de Saúde que está faltando exames, isso e aquilo, mas quarta-feira 

passada saiu um carro da Secretaria de Saúde e foi levar uma enfermeira a Porto Alegre, pois sua 
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irmã foi operada e na quinta-feira tinha viagem do prefeito a Porto Alegre. Diz não ser contra levar a 

enfermeira para visitar sua irmã, mas será que não daria para esperar para aproveitar a mesma 

viagem e não ter que pagar uma diária ao motorista e mais petróleo ida e volta a Porto Alegre. 

Pergunta se não daria mais dez ou quinze exames para a comunidade. Diz não ser contra levar, mas 

acha que tem que pensar as coisas e ter visão, senão vira só em gasto e quem “se ferra” é nossa 

comunidade que está tirando mais um recurso que pode ser investido em nosso município. Sobre a 

situação de cada prefeitura, de dois mil e quinze, quem colocou foi o site do Tribunal de Contas e o 

jornal Expresso tirou para mostrar para a comunidade. Cita que Capão do Cipó a receita era dezoito 

milhões, seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e três 

centavos e a despesa dezoito milhões, novecentos e seis mil, com sessenta e seis centavos e saldo 

negativo de duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos. Diz que 

ele gastou mais do que arrecadou, isso em dois mil e quinze. Fica preocupado, pois passou para dois 

mil e dezesseis e os “cortes” que tinham que ser feitos não foram. Fica pensando o futuro prefeito que 

irá assumir em dois mil e dezessete, com certeza a “torneira” vai estar enxuta, pois não terá como. Diz 

que terão que “cortar’ CC, estagiários e secretários, senão a coisa fica “preta”. Diz que sem em dois 

mil e quinze foi assim, imaginem em dois mil e dezesseis a folha de pagamento em mais de cinquenta 

e um por cento. Fica preocupado como vereador e como cidadão, pois é defensor da comunidade. 

Comenta que terça-feira passada a sessão estava bastante “quente” e tem colegas vereadores que 

mudaram o discurso, pois antigamente vinham a essa Casa e diziam que jamais iriam “tapar o sol 

com a peneira”. Diz que tem vereadora que falou aqui que estava vendo que as coisas estão erradas 

e fica quieta. Ressalta como mudou o discurso e fica apavorado como mudaram. Diz à colega Regina 

que gravou e anotou em sua agenda o que a colega disse que as coisas estão erradas e fica quieta, 

sendo que no seu governo a colega dizia que não “tapava o sol com a peneira”. Frisa como mudou o 

discurso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz que agora, como disse o colega Jaques, as 

pessoas têm que vir até a câmara, pois as sessões não são mais transmitidas. Lamenta e dá os 

pêsames ao Maurinho, triste não o ver de vermelho, mas a camisa debaixo é azul, uma cor que 

merece estar aqui na Câmara, diz. Ouvindo os colegas diz que sempre disse aqui que sempre foi 

contra gasto abusivo de diárias e que deveriam copiar o Poder Legislativo cipoense, a prefeitura 

deveria fazer o mesmo, pois hoje o que irá dizer aqui e os que lidam com a Assembleia Legislativa 

sabem disso, que são totalmente informatizados hoje e tem muita coisa que não tem necessidade de 

sair daqui e fazer um pedido lá em Brasília ou Porto Alegre, todos sabem que não. Cita que hoje o 

município tem uma internet de alta qualidade e não há uma necessidade extrema, hoje, é o que acha. 

Diz que não concorda se os valores apresentados pelos colegas chegar a quase meio milhão de 

reais, os trezentos e oitenta mil. Diz que se sente envergonhado, pois acha ser um abuso fechar 

quatro anos com gasto dessa natureza em diárias. Diz ser lamentável e disse um dia ao prefeito que 

diminuísse uma viagem e fizesse outras coisas de mais utilidade. Diz ter sua consciência tranquila do 

que sempre disse na Casa, só que aqui citaram o nome de outro prefeito, mas irá mais longe ainda, 

pois sempre disse que um erro jamais pode justificar outro erro. Pergunta se um erra, pode errar? 
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Responde que não, pois quando se erra duas vezes, é burrice. Diz ser isso que pensa, que quando se 

erra e sabe que está errando, erra por burrice e incompetência. Diz que jamais um erro justifica o 

outro. Destaca que o “cara” que for sentar naquela cadeira e justificar um erro do passado, está 

“morto” e não vai administrar para o povo e para uma comunidade, tenham certeza disso. Diz aos 

colegas que ouvindo seu colega Diego falar da lagoa, diz que as pessoas vejam o destino da lagoa, 

pois agora o colega achou uma lagoa em um bueiro, no Carovi, e o “Serjão” pescava em uma lagoa. 

Diz isso para verem o destino, pois há poucos anos atrás o colega ia pescar, trouxe um pescador que 

ia pescar no Carovi. Ressalta como está bem representado o povo, pois as lagoas continuam as 

mesmas, não conseguiram terminar, só mudou o ponto da lagoa, que agora deve ser um pouco mais 

para baixo, para banda do Dilo a lagoa do Diego, não é a mesma do colega “Serjão”, que ele pescava 

com o “João Buracão”. Diz que é só ter um bom pensamento que não esquece das coisas que 

acontecem, mas as coisas continuam muito parecidas, não tem muita diferença. Diz ao colega Jaques 

que o peso na balança são gramas, não dá muito não e o colega irá ver, espere e verá. Diz que lhe 

fizeram um pedido e pediram que o fizesse ao colega Jairo e irá dar o nome da pessoa que quer 

umas pedras que faz dois anos que o menino pede, o Adãozinho, lá dos Palharini. Diz ter dito a ele 

que para sua pessoa não pedisse e sim ao Anselmo e ao Jairo, pois além disso o secretário é irmão 

do vice-prefeito, é mais fácil e o colega é vereador do partido do vice, e o vice é irmão do secretário. 

Cita que são duas cargas de pedras para uma fossa que está aberta, lá no Adão e para dona Loreci 

três cargas de terra para um aterro. Faz esse pedido ao colega, que peça ao seu povo, pois não pede 

mais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Infelizmente diz que a câmara não está sendo 

transmitida e o povo aí fora não vê o que se passa. Pede aos presentes que transmitam aos outros 

que não puderam vir, o que seus representantes colocam, aqui na tribuna. Começa dizendo que 

quando se cobra alguma coisa acha que vale a pena fazer um comparativo das gestões anteriores. 

Sobre as diárias de campanha e do Executivo, diz ter plena certeza que nessa gestão de agora não 

tem nenhum funcionário que ganhou, em um ano, vinte e oito mil reais de horas-extras. Diz que vinte, 

dezoito mil eram comuns no governo anterior. Pede que pesquisem isso também e tragam até essa 

tribuna para que o povo fique sabendo. Sobre os sessenta e oito mil nos esportes, diz que se for ver 

tem que tirar a licitação se foi legal ou não foi. Acha que não tem nada ilegal. Diz que esses sessenta 

mil reais são para o ano inteiro, no esporte, para todos os campeonatos, para juízes, material de 

esporte, bolas e tudo que precisou está incluído ali. Acha que tem que pegar o edital e ver o que está 

sendo feito. Diz que os campeonatos desse ano ainda não terminaram, e termina um e começa outro. 

Diz que tem gastos das gestões anteriores, de campeonatos que não se realizaram, campeonatos 

femininos que teve um jogo e disseram que era campeonato inteiro. Pede que tragam isso e 

coloquem ao povo, e comparem os valores, tipo os sessenta e oito mil para quatro, oito, dez 

campeonatos e o valor que tem lá, do governo anterior, para dois campeonatos. Sobre folha de 

pagamento, diz que o ano passado o governo não repassou ao município, um milhão e meio, 

aproximadamente e os repasses desse ano continuam a mesma forma. Fala que todo dia o Pinheiro 

verifica os repasses que eram para vir, de trezentos mil, quatrocentos mil e chega duzentos ou cem 
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mil, não estão vindo em sua totalidade. Diz que com isso oscila a folha, todo mundo sabe, conforme a 

arrecadação do município. Diz ser natural e óbvio, e se o governo colocar de volta aos cofres do 

município o que retirou hoje a folha estaria em quarenta e dois por cento. Questiona se iriam falar aqui 

na tribuna que estaria em quarenta e um por cento. Diz que quinta-feira, se não se engana, tem a 

reunião do CMD para discutir tudo o que aconteceu no ginásio, mas diz que podem ter certeza que a 

torcida é grande, para certas pessoas, para que termine esse campeonato, para que termine o 

esporte em Capão do Cipó. Diz que isso não irá acontecer e que domingo que vem tem rodada de 

novo. Fala que essa rodada que não saiu domingo, certamente irá sair domingo que vem e não quer 

dizer que atrase o campeonato e dure mais uma semana, mas que irá acontecer normalmente vai. Diz 

aos que fizeram essa baderna certamente serão punidos e ninguém irá “passar a mão por cima” de 

ninguém. Diz que já foi “passado a mão” e o colega Diego, se tivesse tempo de liderança, poderia 

dizer em quem o CMD “passou a mão”, em que time foi. Diz que o colega tinha que estar um ano 

suspenso do ginásio, mas continua jogando. Diz ao colega Ibanez que têm um pré-candidato a 

prefeito do seu partido, Anselmo Cardoso, e com certeza em dois mil e dezessete vão ser atendidos 

os seus pedidos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala ao colega Jairo 

que o mesmo brinca com a coisa. Diz que o próprio vai fazer e diz deixar claro que não vai concorrer a 

vereador, vereador não, mas a prefeito tem sempre uma vaga para mais um colega. Diz ao colega 

Rodolfo que estão na “mira”, estão sendo sondados, e que estão iguais a jogador de futebol. Deseja 

os parabéns para o presidente, que tenha saúde, prosperidade e que lhe dê luz para continuar aqui 

tocando este Poder Legislativo para os mesmos. Fala que a festa mesmo é quinta-feira e toda a 

comunidade que está aqui é convidada, pois presidente da Câmara não vai negar um convite para 

cada um de vocês, isso é certo e vão alugar um Buffet para fazer esta festa. Diz voltar ao nome do 

colega Jairo e fala que é pessoa que sempre diz sobre estes gastos de diária que teve, foi um que 

falou, criticou o passado dessas diárias que foi pago para esta funcionária. Diz ter falado que não 

concordava e volta a dizer aqui que os mesmos não gastaram dessa vez estas exorbitâncias com 

diária porque um erro não pode justificar outro erro, e é mais do que justo se cortaram, e o Meneghini 

e o Anselmo não pagaram. Fica feliz e quem fica mais feliz é o povo porque é deles que sai este 

dinheiro. Diz que é mais do que a obrigação de divulgar, e o vereador Jairo fez bem que não gastaram 

é o mais certo esta atitude que eles tomaram de economizar com estas horas-extras porque certas 

pessoas não tinham como fazer estas horas que fizeram, e é uma grande verdade. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Fala do projeto da Funasa para o pessoal que está aqui poder levar para suas casas, para os 

seus vizinhos, os sete milhões e meio é muito debatido. Questiona se será que o governo Froner teria 

feito os cento e cinquenta e oito quilômetros de rede de água ou só os setenta que estavam no projeto 

deles. Diz que para executar redobraram o projeto e ainda está sobrando aproximadamente três 

milhões, mas tem muita coisa para ser feito e se Deus quiser vai ser feito. Diz que vão ocupar este 

recurso em prioridade em rede de água, que é a finalidade desse projeto da Funasa. Diz ao colega 
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Ibanez que não é rebater, mas a democracia esta aí, segue a democracia, é o nosso regime, graças a 

Deus que existe a democracia, todos o cidadãos têm o direito, dentro dos seus limites, todos têm 

condições de ser um pré-candidato, ninguém tira o direito de ninguém. Diz que só está dizendo que o 

seu pré-candidato, se for vencedor, fará aquilo que o colega pediu. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que é 

importante volta e meia toca no pé do outro senão não sai fogo e que é assim mesmo a política. Fala 

que o vereador Miguel falou que o “cara” que mais de “pau” no Froner na administração foi o próprio. 

Ressalta que falou da administração do Alcides e não do mesmo, pois sua administração é ruim e que 

no tempo do Froner foi o “cara” que mais deu ponto e que se tivesse aqui o próprio apontava com o 

dedo quem estava errado e quem não estava, como o Froner perdeu as eleições e como está 

acontecendo com o Meneghini, que o próprio duvida que se reeleja e vai para o “mango” e se 

aguentar o “ferro e vai para o “mango” mesmo. Afirma que o “cara” para ser bom tem que “dar a cara 

para bater”, pois dizem que fazem e fazem e o próprio quer ver se faz mesmo. Ressalta que ninguém 

faz nada com dinheiro próprio e sim com o dinheiro do povo. Afirma que é dinheiro público, pois o que 

arrecada se gasta. Fala que estava olhando e diz ao vereador Miguel que não é falar nada de mal, 

mas se o vereador fosse o prefeito andava muito bem o município, pelos gastos que tiveram na 

câmara. Dá um exemplo sobre a prefeitura de Santiago que a receita é cento e cinco milhões e 

setecentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta e seis, e que sobrou em dois mil e quinze cinco 

milhões quinhentos e dezessete. Afirma que no Capão do Cipó faltou, pois foi gastado mais do que foi 

arrecadado. Afirma que todos os municípios em volta Mata, São Francisco, São Vicente e Nova 

Esperança, e que ninguém vem falar “abobrinha” sem ter números, o próprio não fala isso. Fala que o 

vereador Jairo veio falar sobre futebol, e o próprio ressalta que sessenta e oito mil é muito dinheiro 

para o município, pois o próprio sabe que o vice criticou na administração passada que não fizeram 

torneio e não fizeram isso, mas que quem era coordenador na administração passada era o irmão do 

vice, que é o Adair e que hoje é secretário de Obras. Afirma que o mesmo era coordenador do 

desporto e turismo naquela época, e que então tem algum erro nesta história. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Cumprimenta o 

senhor presidente colegas vereadores, o pessoal que está acompanhando, os pré-candidatos a 

vereadores, mais uma vez saúda vocês do Deputado Bianchini, peguem sua saudação. Diz que o 

momento de debate, sangue quente, mas diz achar que tem que melhorar a qualidade desse debate. 

Fala que poderia aqui contestar, mas daí estaria “puxando brasa” para um lado. Torna a dizer que os 

nossos homens públicos passaram Serafim, Froner e Meneghini faltam seis meses, fizeram para o 

Capão do Cipó. Torce que quem assumir seja sem populismo, sem demagogia e tem que ter bastante 

compromisso, tem que pensar em economizar, pensar em fazer um governo enxuto, tem que pensar 

em priorizar realmente a educação, que não atingiu nem um índice do nosso plano educacional,nada. 

Fala que isso que tem que ser feito e não é só aqui não, é no Brasil inteiro sem contar a roubalheira 

exacerbada que campeia solta por este nosso Brasil que, graças a Deus, espera que aqui no Capão 

do Cipó e quem assumir daqui uns dias quem vim aqui nessa tribuna que pensa sempre no melhor 

para o Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 
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CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala que chamou a atenção as palavras do 

colega Rodolfo quando o mesmo falou sobre qualidade de debate, o que vem a ser o que em outras 

oportunidades o próprio diz, que o que é debatido deve gerar um efeito positivo lá fora na 

comunidade, pois se vão fazer uma análise crítica desta discussão que benefício trouxe para a 

população e que então muitas vezes deixam o foco principal virar disputa eleitoral e que não leva a 

nada aqui na tribuna, pois foi o que fizeram hoje aqui, e foi cada um “puxando brasa para seu assado” 

e foi o que realmente fizeram. Ressalta novamente para fazer uma análise crítica dos próprios 

vereadores. Afirma que foi o que todos fizeram cada um puxando para seu lado, e novamente que isto 

não traz um efeito positivo para a comunidade e para encerrar o debate, pois já que estão debatendo 

tem que debater, pois o jogo ficou este aí, e mesmo que muitas vezes não querem jogar tem que 

jogar. Fala que sobre educação, afirma que no ano anterior sobrou e que se colocar a sobra não iria 

fechar negativo. Ressalta que é muito importante falar que os vinte por cento da saúde foram 

aplicados e inclusive vinte por cento e vinte e um por cento da educação foram aplicado vinte e seis 

por cento. Ressalta que o município está se mantendo nestes índices obrigatórios e está sendo 

cumprido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta o senhor presidente, os demais colegas 

vereadores e colega vereadora e o maravilhoso público que se faz presente e também os assessores 

do deputado Bianchini. Deseja ao seu Alacir feliz aniversário, e que depois de amanhã a festança é na 

casa do mesmo, muitos anos de vida, saúde, paz e felicidade. Fala que não iria usar seu tempo hoje, 

mas como o Diego mencionou a sua pessoa quer dizer então já que o mesmo anotou a da semana 

passada é para pegar a caneta e anotar esta de hoje também. Diz que só fica quieta para não 

cometer o mesmo erro que o mesmo cometeu na administração passada, que o mesmo via que as 

coisas estavam erradas e ainda vinha aqui e defendia uma coisa errada. Ressalta que se o mesmo 

entende um pouco de política, e se a própria concordasse com a sua administração a própria não teria 

colocado seu nome a disposição para concorrer a prefeita de Capão do Cipó. Afirma que não 

concorda com a administração atual que está e deixou isto bem claro para todo mundo, e que tirando 

a amizade do seu Alcides é uma pessoa maravilhosa, mas teve vezes que foi bom demais e acha que 

na prefeitura tem que ter pulso firme e tem que ter a maioria daquelas palavras que o colega Rodolfo 

falou. Afirma que o município precisa de pessoas que entrem ali pensando no município. Ressalta que 

dos ex-prefeitos que estão aí o único que poderia voltar chama-se Serafim Garcia Rosado. Afirma que 

se o mesmo se candidatar vai ganhar de novo, e que se o prefeito do Diego ganhar o mesmo vai 

continuar fazendo o mesmo erro, defendendo as coisas erradas, por que se o da própria foi ruim o do 

mesmo foi pior, mas quem decide aí fora é a população. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, 

Líder Partidário, PP: Diz ser uma pena que a rádio Cipoense não está transmitindo. Diz que gostaria, 

porque o prefeito Meneghini vai deixar mais de um milhão de dívida para o próximo prefeito, e o 

Serafim não deixou nenhum centavo e o Froner não deixou nenhum centavo, e o Meneghini vai deixar 

mais de um milhão, trinta e seis meses de financiamento, vendeu ao leilão em dinheiro para mais de 

um milhão e pouco comprou tudo financiado, dois caminhões, uma patrola e carregador.  Cita que o 
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Froner deixou mais de sete milhões e quinhentos em projeto para o Meneghini fazer a rede de água e 

não vai terminar, o prefeito Froner fez com recurso próprio do município cento e setenta quilômetros 

de rede, recurso próprio. Fala que gostaria de debater na próxima sessão qual é a obra que fizeram 

com recurso próprio. Vai citar algumas do governo Froner, asfalto do Carovi, pavilhão do Carovi, 

Parque da Feira, asfalto da cidade. Fala que o Meneghini só fez aquele asfalto com verba porque o 

governo Froner deixou com ajuda do Deputado Luiz Carlos e aquele em roda da escola que não quis 

por no informativo e devia colocar. Diz ao colega Jairo, que falava do asfalto do Froner ali da avenida, 

do Bairro Santo Antonio que era péssimo, que desse ele nunca falou, daquela travessa que não tem 

ninguém que o Ibanez cruzou de camioneta e que o Nezito foi rápido para não atola a camioneta. Diz 

que vamos comparar a administração do Froner, e não está aqui para defender ele, mas compare ele 

com o Meneghini para vocês ver obras com recurso próprio, isso que quer ver. Pede que mostre uma 

obra de recurso próprio do Meneghini, terça que vem, uma só, esta foi feita arrecadada da população 

do Capão do Cipó, e a folha de pagamento do Froner e a folha de pagamento do Meneghini. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o 

senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da 

matéria em pauta: OF. GAB. 104/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 839/2016. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 004/2016, dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal. Após o 

senhor Presidente convida aos colegas para discutir e votar: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 004/2016, 

dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal, aprovado por 06 (seis) votos a 

favor e 02 (dois) votos contra.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 19/07/2016, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente declara encerrado os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a 

presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente 

e o 1º Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 12 de julho de 2016. 

 

 

 


