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ATA N° 25/ 2016 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) 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 24/2016, da Sessão Ordinária do dia 19/07/2016, 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. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): A vereadora não fez uso de 

seu tempo regimental.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. 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 (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade presente. Fala sobre o Uninho branco da prefeitura e acha que 

tinham que pegar, sugere ao Executivo, que passe do documento do IPVA ao seu Luiz Ribeiro. Acha 

que é a coisa mais justa e ao menos ele para de ter gasto com o carro, em gasolina. Diz que sexta-

feira foi na farmácia e no mercado e sábado de manhã saiu de novo. Acha que então todos os 

funcionários públicos teriam o mesmo direito, pois sexta-feira o carro foi levar ele e a filha em casa, e 

todos teriam que ter o mesmo direito e um carro para ir para casa. Acha que é desigual isso e seria 

uma sugestão, pois o município para de ter gasto e não precisa arcar com a gasolina. Diz não 

concordar com isso, são vereadores e têm que fiscalizar. Diz que essa função não é só sua, é de 

todos. Diz concordar se ande a trabalho, mas pegar o carro e ir ao mercado, na farmácia e andar com 

carro público, não concorda. Para provar diz que irá começar tirar foto dele, daí irão ver onde ele para 

e posa, o que é a realidade. Diz não concordar que ninguém faça isso, independente da 

administração, quem faz isso está errado. Diz achar que tem que pedir para a assistência social sobre 

um material que está sendo distribuído, inclusive areia que o caminhão está distribuindo. Diz que 

passaram três anos sem distribuir, e agora começaram. Diz que tem que fazer um pedido de 

informação, na próxima sessão, para a secretária, do laudo social e essas pessoas que estão sendo 

contempladas se, realmente, necessitam. Diz isso, pois em três anos não receberam e agora começa 

aproximar a campanha política e o caminhão começa distribuir. Diz achar que se é com laudo social 

da secretária, tranquilamente até vai dizer aqui que tem laudo e que falou algo que não devia, mas 

vão averiguar isso, pois têm que ver. Pede ao secretário que coloque pedras na rampa do Néri, foi 

alargado e, hoje, com certeza se vier caminhão tinha que começar puxar. Acha que ali tinha que ter 

feito esse trabalho, também faria, mas tem que encascalhar senão os caminhões não sobem, e 

choveu pouco hoje, mas caminhão nenhum sobe ali. Cita que foi alargado e botado pedra, mas tem 

que botar cascalho e passar rolo, e que se aproveite o rolo, pois temos rolo e ponham a pedra para 
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resolver o problema daquela estrada. Diz que se não tivesse até não pediria, mas temos rolo e vamos 

colocar para trabalhar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, 

munícipes presentes. Fala que na sexta-feira passada se encontrava andando pelo município, onde 

viu uma prancha trazer uma retro do nosso município, onde sempre cobram dos mecânicos. Fala que 

essa retro foi para Santa Maria para ser consertada, vários reparos, tração, pistão, pinos que pegam 

no “braço” da retro, como se diz e os nossos mecânicos que foram quem analisou o maquinário 

quando chegou e quando saiu até a empresa que ganhou para fazer esse serviço nessa máquina. Diz 

que eles aprenderam a lidar com essas empresas, e os parafusos que são originais eles marcaram e 

nenhum foi mexido. Diz que os pistões eles simplesmente preencheram de graxa e mandaram do 

mesmo jeito. Disse para os guris que se todo o maquinário que sai do município para ser arrumado, 

sempre fazer essa revisão, jamais iria nosso dinheiro público para fora. Parabenizou ao Alexandre e 

ao Diego pela atitude. Foi lá junto com o colega Alacir e comentaram. Diz aos presentes que, para se 

ter uma ideia, quando liga a tração, ainda bem que essa retro não andou na estrada, pois invés de ir 

para frente, os pneus da frente roda ao contrário. Pede que imaginem se essa retro chegue se ligar a 

tração quando está trabalhando, ao contrário, o estrago que iria acontecer nessa retro. Questiona se 

sabem o valor que ia sair essa retro, e que eles “calçaram o pé” junto com o pessoal da empresa e 

disseram que não vão pagar esse maquinário sem a empresa vir aqui e se tiver que levar o 

maquinário para fazer de novo, tem que fazer, pois é uma palhaçada. Diz que só de peças foram sete 

mil cento e setenta dois reais e mão de obra cinco mil e meia, sendo o total doze mi setecentos e 

setenta e dois reais. Ressalta que nem sequer lavaram a máquina, simplesmente preencheram de 

graxa e mandaram do mesmo jeito. Disse para o Diego e o Malheiro, e o colega Alacir estava junto, 

que isso que tem que fazer: fiscalizar quando sai a máquina e quando chega. Disse ao Diego que foi 

muito bem feito o trabalho deles, fiscalizaram o trabalho que tinha que ter sido feito e não foi. Diz que 

eles foram lá e mostraram braço firme, chamaram o pessoal responsável e mostraram que estava lá e 

não foi roçado por isso e por isso. Diz ter toda a listagem, se alguém quiser, do que era para ser feito 

na máquina e não foi. Como vereadores e eles como mecânicos responsáveis pela máquina, estão 

eles de parabéns, pois se não fosse um ir fiscalizar ali, esse dinheiro ia fora. Diz ser uma vergonha e o 

colega Alacir também viu o maquinário e quem ia “pagar o pato” seríamos nós, mas, graças a Deus, 

esses mal nos livraram. Fala que essas empresas só vêm no nosso município fazer calote e não pode 

mais acontecer, pois é dinheiro nosso e o povo trabalha para querer o serviço no dia a dia e quando 

precisa da máquina não tem. Diz que não é só pagar e dizer que foi feito, pois não foi feito. Fica 

indignado com esse tipo de serviço dessas empresas quando prestam serviço para o nosso 

município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(SD): Cumprimenta os colegas, munícipes presentes. Diz ao colega Diego que o mal do Poder 

Legislativo é as conversas que trazem para essa Casa. Diz ser uma coisa muito grave o que o colega 

está colocando perante as pessoas que, amanhã sai aqui da câmara tudo isso que está acontecendo. 

Diz não ter entendido, pois os mecânicos ganham aqui um salário maravilhoso, o qual diz achar que é 

só no Capão do Cipó que ganham isso. Diz que se eles acham tantos defeitos por que não fizeram, 
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não pegaram as máquinas e não arrumam, que é a função deles. Diz que achar defeito é muito fácil, e 

por que não arrumaram essas máquinas, então. Diz que o colega diz ter uma lista de irregularidades, 

então deveriam ter feito, se acham defeito e dizem o que tem que fazer, que faça e não andam 

conversando, pois não resolve o problema da administração municipal. Diz ser muito “engraçado”, 

pois no momento político cada um quer tirar uma “casca”, pois no passado também fizeram um ônibus 

com três meses de uso e reformaram inteiro, motor, caixa, diferencial. Diz ter os malotes ali até hoje a 

câmara nada, assim como outros órgãos que deveriam fazer o que tinha que ser feito, não fizeram 

nada. Diz que fica complicado e daqui uns dias podem estar dizendo que o Poder Legislativo está 

acovardado, como já houve lá em Brasília esse dizer. Fala que se não tirar saber o que está 

acontecendo, serão responsáveis, pois aprovam as coisas nessa Casa, tudo passa por aqui, como 

projetos e iniciativas. Diz que é dinheiro público, e quando se liga a televisão, como conversou com o 

presidente, colocaram isso, e o dever do vereador deveria ser de fiscalizar, independente de quem 

sente naquela cadeira lá, pois os poderes são independentes, não são coligados com ninguém. Fala 

que as coisas têm que ser para todos e não podem falar de um lado só, e a coisa vem errada há 

muito tempo. Fala que a coisa não está errada hoje, vem errada e os mecânicos são os mesmos que 

tinha no passado. Diz não admitir os “caras” virem fazer relação de coisa errada, que vão arrumar, 

pois já ganham para isso. Acha que deveriam ser arrumadas as coisas no Capão do Cipó, foi por isso 

que deram aumento e foi isso que foi dito na Casa. Acha que a coisa é lamentável que chegue num 

ponto desse que se tenha que cobrar atitude que tenha que mandar aqui. Acha que a câmara tem que 

cobrar, fiscalizar e ver em que ponto as coisas estão erradas, independente quem sente na cadeira de 

prefeito para governar Capão do Cipó, pois o dinheiro é público. Diz ser esse seu pensamento. Faz 

pedido do Rincão dos Palharini, a rampa que desce lá para baixo, que o secretário uma horinha desça 

lá olhar, se não tem o que arrumar, que vá lá olhar, pois não tem mais como ônibus escolar descer, 

está terrível, não dá para andar e precisa, imediatamente, ao menos uma carga de pedra, que tem ao 

lado da rampa, e é só botar em cima e passa o rolo. Pede, encarecidamente, pedido dos moradores, 

hoje foi olhar e é uma vergonha e tem que arrumar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes 

presentes. Diz ser uma pena que o ano está curto, e muitas vezes não se tem assunto, mas outras 

vezes tem que começar falar. Diz que o vereador Ibanez falou sobre estrada, e diz que tem uma 

estrada quem vai ao seu Joãozinho Sauer, o Claudio e o “Gordo”, tem uma baixada, desceu lá hoje, 

de manhã foi com seu carro, mas de tarde teve que pegar um fusca velho, pois é um caos. Diz que 

quem paga o transporte escolar é os motoristas, que veio do governo federal, e o motorista é o Felipe 

e tem que ter coragem para entrar lá. Cita quem em um único dia ele atolou seis vezes, está lá um 

barranco todo atolado e tiraram pedra do lado, do Roque, e não foram capazes de botar quatro cargas 

de pedra lá. Fala que ali vai para o Machado, e quem disser que não sabe o nome das pessoas que 

moram no assentamento ou fora do município, o “cara” tem que “rebolar”, às vezes pode até não 

saber o nome, mas sabe onde mora aqui, pois teve o privilégio de trabalhar em dois mil e sete, dois 

mil e treze e metade de dois mil e quatorze como secretário. Diz que era muito criticado, pois diziam 
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que só fazia para os dele. Diz que então tinha que ter feito mais de dois mil e setecentos votos para 

vereador. Destaca que fazia para todo mundo, independente de quem fosse e tinha uma lista. Explica 

que se a pessoa se inscreveu, como exemplo, diz que o Taíde não era melhor que o professor Valdir, 

se fosse primeiro, pois vinha pela lista, não interessasse quem fosse. Diz que no dia do voto é um e 

um, não vale dois o seu, assim como o de qualquer um é assim. Fala que eles pediram, 

encarecidamente, que botem pedra ali, pois se hoje tivesse aula o ônibus não entrava lá pegar as 

crianças e tem seis crianças lá. Fala que quem quiser ver, pode descer lá, quem vai ao Joãozinho, na 

baixada. Ouvindo o vereador Diego falar sobre a retro, diz que essa da Rondon é um caos, um “caco”, 

não aprovou. Quando foi secretário fizeram um pedido para comprar uma retro da Case. Ligou para 

os “caras” e custava duzentos e dezessete mil reais, completa e podem se informar. Diz que na feira 

compraram por mais de duzentos e quarenta mil reais, da Rondon, sem licitação, pois foi feito do 

estado, que o estado comprou todas as retro da Rondon, e distribuíram para os municípios da União, 

e compraram com aquele projeto. Afirma que essa retro não presta, e faz muito tempo que está 

parada, pois era retro de feira e não tinha que ser vendida para município nenhum. Fala que eles 

montaram para amostra e foi comprada ela. Diz que como secretário, quando foi fazer o empenho 

para pagar, o secretário de Obras que tinha que assinar. Afirma que não assinou, brigou com o 

Pinheiro e o Meneghini e não assinou, daí passaram para a Secretaria de Agricultura e quem assinou 

foi o Nenê que era secretário. Disse que não tinha pedido retro e por isso não ia assinar. Diz que 

quando querem comprar alguma coisa para as Obras, quem é secretário, se é para a secretaria, ele 

tem que fazer o pedido para licitação e o secretário não se mete mais em nada e a equipe de licitação 

que faz. Diz que não tinha feito pedido para comprar retro, e depois quando era para assinar o 

pagamento, tinha que ser sua pessoa para assinar, não assinou, pois não pediu. Diz que a retro não 

presta e a verdade é essa. Cita que seu Jorge sempre trabalhou em retro e chegou e disse na frente 

do “cara”, não sabia que ele era da Rondon, que da Rondon não presta. Fala que foi pago isso. Diz 

que as empresas são muito complicadas, e se eles conseguir aproveitar e colocar o mesmo pino e, às 

vezes, dar um jato de areia ou até um jato de tinta, eles fazem isso mesmo. Diz que o vereador Ibanez 

falou dos mecânicos, e quando não tem o que fazer, só que nunca foi feito, uma vez a revisão na 

própria empresa. Diz ser igual da carregadeira que foi feita, que os “cara” da empresa não deram mais 

a garantia, que era três anos, pois cortavam pedra com a  carregadeira, que é para carregar pedra  e 

aí a tração dela foi para o “pau”. Fala que essa roda que roda para traz foi por que eles montaram 

errada a tração, invés de ir para frente, vem para trás e não tem o que fazer e os mecânicos não são 

culpados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Governo: Cumprimenta aos colegas e aos munícipes presentes. Diz que estava 

ouvindo alguns pronunciamentos de alguns colegas, e quando foi falado a respeito de retro 

escavadeira, isso não é aqui, não é na Prefeitura de Capão do Cipó, é em todas as prefeituras, pois 

as empresas quando pegam um serviço em prefeitura, pode saber que eles fazem o possível para 

levar vantagem. Diz que ainda bem que esta inspeção que foi feita foi a pedido da administração, 

tanto é que não foi pago. Fala que a administração solicitou que fizesse uma vistoria e que se o 
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serviço não tivesse de acordo não pagasse, e é o que não foi feito, não foi pago a pedido da 

administração. Fala que quando chega um equipamento novo, alguém sempre vai vistoriar, por que 

prefeito e vice- prefeito não tem como estar vistoriando, então alguém responsável vai vistoriar, e é 

isso aí que aconteceu. Diz que empresas aqui, por exemplo, logo que iniciou a administração o 

Prefeito teve que parar de pegar de serviço uma empresa de São Luiz. Acha que todo mundo lembra, 

que foi muito comentada esta empresa de São Luiz, e tentou e sabe que realmente aconteceu, isso é 

público e notório, mas saiu. Diz que sabe que esta empresa não presta mais serviço no Capão do 

Cipó, é sinal que pelo menos se tenta tem um serviço efetivo em cima dessas empresas, e que tem 

que ter cuidado que cada prefeito que assumir tem que ter, porque as empresas elas tentam. Mas 

enfim tem que ter fiscalização, e neste caso o controle foi efetivo. E quanto ao colega falou a montar 

máquina para feira, quando se monta uma máquina lá numa linha de montagem de uma empresa ela 

é montada para trabalha, ela não é montada somente para feira, então vai de questão e de gosto de 

cada um, se presta ou não presta são outros quinhentos, mas quando se monta uma máquina na 

linha de montagem , dizer que vai ser montada para feira, isso aí não existe, pelo menos entende que 

não existe isso aí. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Diz ao vereador Miguel é o básico, eles não montem eles só 

montaram para mostrar para feira e já é uma coisa que não é com garantia total. Diz que podem ter 

certeza disso, coisas de prefeitura por que eles acham que maquinário, caminhão, carro. Questiona 

porque as empresas licitam e pedem sessenta, setenta ou noventa dias para entregar, para montar, é 

por que eles vão fazer aqueles equipamentos, fazem com o produto de baixa qualidade. Diz que vai 

um produtor e compra um trator marca X lá é um produto e vai a prefeitura e compra da mesma 

empresa da mesma marca, potência de motor e coloca o mesmo motorista a trabalhar, trabalha dez 

horas no dia em um trator do produtor e dez horas em um trator da prefeitura, vamos ver quem 

aguenta mais. Fala que eles já colocam peças de baixa qualidade, porque fechado é tudo igual 

bonitinho, principalmente o que tem que funcionar não funciona, e não adianta, é assim mesmo. Diz 

que podem ver que tem trator de produtor que dura trinta anos, chega à prefeitura os mesmos 

operadores, os “caras” estão ali concursado trabalhando e dura cinco, seis, dois ou três anos, e 

trabalham menos, às vezes, que o próprio maquinário do produtor. Diz que para desmanchar é muito 

complicado, por isso que é muito importante ter os fiscais, os mecânicos que tem que revisar, 

mecânico já é para isso, tem o pessoal da licitação que faz a licitação, e depois tem as pessoas que 

recebem. Fala que quando é licitação o prefeito não participa, não participa secretário, ninguém 

participa de licitação, a empresa vem e ganha e não tem o que fazer. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora não fez uso de seu 

tempo regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Sobre a retro estava lá e os mecânicos chamaram e 

realmente, não vai criticar, mas a empresa que fez é uma vergonha, liga o rodado traseiro vem para 
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frente e liga a tração vem para frente e o traseiro vem para frente, aí liga o ré e liga a tração ela puxa 

para frente. Questiona se será que estes “caras” quando eles montaram essa retro não a ergueram 

para ver. Fala que montaram virada a planetária dentro da caixa e ficou do contra, embaixo o giro, o 

pistão do giro tem uma folga extraordinária. Fala que os mesmos não tem o torno em Capão do Cipó, 

não tem como os mecânicos fazer este embuchamento, da retro, tem que ter o torno para fazer. Fala 

que não é queira defender eles, só que nessa parte se foi licitado lá colega Miguel a empresa tinha 

que ter feito bem feito, eles viram e não vão pagar normalmente. Fala que é óbvio. Diz ter se 

esquecido de ter ido lá o dia que eles vieram queria perguntar como eles montam uma retro desse 

jeito, um rodadinho para frente e outro voltando, larga no chão ela começa um querendo ir e outro 

querendo voltar. Fala que é culpa da empresa, não é culpa de quem licitou, isso é vergonhoso para 

uma empresa e tinha que por na RBS para os “caras” não pegar coisa mais nenhuma nas prefeituras, 

pois eles acham que só porque é  prefeitura podem fazer o que querem. Fala ao Ibanez que disse que 

o ano passado teve um ônibus que foi feito com poucas horas, mas teve um campo de futebol que foi 

pago sete mil e seiscentos e não foi feito nada, e o Parque da Feira não foi roçado também e foi ano 

passado também, não faz muito tempo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de 

Partido, SD: O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OF. GAB. 109/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 020/2016. 

PROJETO DE LEI N° 020/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2016”. OF. GAB. 110/2016, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando empréstimo Plenário para audiência pública sobre Plano Municipal 

de Saneamento Básico, às 10h do dia 1º de agosto de 2016. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 001/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a observância da ordem 

cronológica nos pagamentos a fornecedores e dá outras providências”. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 02/08/2016, 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, 26 de julho de 2016. 

 

 

 

 

 


