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ATA N° 28/ 2016 (Ordinária) 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto 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 27/2016, da Sessão Ordinária do dia 09/08/2016, 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. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente. 

Fala que a partir de hoje inicia a campanha política, não só no Capão do Cipó, mas em todos os 

municípios e espera uma campanha bonita, limpa e vença aquele que o povo decidir que vá assumir o 

município. Deseja sorte aos colegas que concorrem daqui e aos novos que irão concorrer, que 

tenham sucesso, e, provavelmente, terá uma renovação na nossa Câmara de Vereadores. Falou 

esses dias, mas agora pegou o protocolo para falar sobre a Secretaria de Educação, que foi um 

ônibus para Santo Ângelo, foi mandado fazer uma peça, feito orçamento, quatro mil e quinhentos 

reais, trocada a peça e não tiveram para pagar e tiveram que tirar a peça do ônibus e trazer de volta, 

no guincho. Diz ter o protocolo e o valor. Diz não saber o que a Secretaria de Educação está fazendo 

que não se programa, de chegar a um ponto de mandar para a oficina um ônibus e tirar a peça. Diz 

que foi rodando e pagaram o guincho para trazer de volta de São Miguel para cá. Diz achar 

lamentável, e lembra bem que no passado eram muito criticados que deviam nas oficinas por aí, só 

que agora tiraram uma peça do ônibus e mandar no guincho para Capão do Cipó, acha que falta 

planejamento da Secretaria de Educação. Diz que estamos em agosto, e esses valor de quatro mil e 

pouco, até dezembro o ônibus tem que andar. Quer saber como fica e diz que será difícil. Cita que 

tem outro ônibus branco que foi feito um serviço, no Kerpel lá em Santiago, mil e pouco, o “cara” está 

cobrando e ligando que quer receber também. Diz que de certo daqui uns dias ele vem tirar peças 

também. Fala, pois levavam “cacete” no passado e por isso fala da Secretaria de Educação e desse 

outro ônibus que faz os transportes, e o que é verdade têm que dizer. Acha que falta planejamento 

das pessoas que estão lá, pois isso é até caso de piada, esses quatro mil e pouco, levar em Santo 

Ângelo e trazer, até nem dá para contar. Diz que somos tidos como campeões da soja o município e 

acontecer isso. Fala que uma van para levar o pessoal para Santa Maria, contrataram uma de Ijuí, 

que veio e se perdeu, não sabe que horas saiu. Diz lembrar que ano passado aprovaram o projeto de 

uma van nova. Quer saber onde está essa van nova. Questiona se está sucateada também. Diz ser 

difícil criticar, mas tem, faz parte e levou muito “cacete” quando estava na Secretaria de Agricultura, e 

por que não vai devolver agora. Diz ter os papeis para mostrar. Diz que, inclusive, no protocolo diz ter 

que ser trocada essa válvula do ônibus, de uma turbina, pois senão amanhã ou depois funde o motor 
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e pára o ônibus por causa de quatro mil e pouco. Diz ser lamentável, mas acontece. Fala que outro 

caminhãozinho da água saiu ali para cima, levou multa por estar com os faróis desligados, sem cinto e 

com canos pendurados atrás, que não pode estar fora e a estadual pegou. Questiona quem irá pagar 

a multa, se é o município, o motorista que não era motorista, estava em desvio de função, ou será que 

o povo, mais uma vez. Ressalta que é triste falar isso, mas vão falar, pois as pessoas que comandam 

a secretaria têm que ter um pouco mais de responsabilidade. Diz que o cidadão, aquele da água, não 

está aí e depois larga os pobres dos funcionários para levar, pois vai estourar no funcionário ou no 

quem manda, quer saber. Diz achar que quem manda que tinha que pagar, pois aí ele sabe da 

responsabilidade e sabe que não pode andar assim. 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. Em nome da escola Julio Biasi, da diretora Cecília e 

do CPM, mandaram agradecimento a todas as pessoas do município que estiveram presentes no 

jantar, sábado à noite, de Dia dos Pais. Ressalta que a Cecília agradece a todos que, de uma forma 

ou de outra, ajudaram para que aquele jantar acontecesse. Em nome do patrão do CTG, seu Alcides 

Garcia do Nascimento, o Cido, convida toda comunidade cipoense para domingo, dia vinte e um, um 

almoço de Dia dos Pais. Diz que o Emílio, lá do Carovi, pediu três cargas de pedra na sua estrada, 

quem desce ao Carovi. Deixa esse pedido ao secretário de Obras. Diz que lhe chamou atenção sobre 

o que o colega comentou, pois eram cinco e meia, da manhã, e tinha paciente lhe ligando para saber 

o que estava acontecendo se tinham marcado para sair às quatro horas da manhã, estavam 

esperando a van da Saúde e nada de aparecer para pegar os pacientes. Diz ter ligado para um e para 

outro e ninguém lhe atendia. Diz que depois foi saber o que tinha acontecido, que a Secretaria de 

Saúde tinha contratado uma van, de Ijuí, para vir buscar as pessoas para levar até Santa Maria, e o 

“cara”, motivo da cerração, diz que se perdeu e aí não conseguiu chegar no horário e chegou eram 

cinco e meia da manhã. Diz que deu uma hora e meia de atraso, só de vir de Ijuí até Capão do Cipó e 

chegaram lá em Santa Maria, todos os exames e tiveram que mudar seu horário. Cita que não sabe 

que hora que vão vir de lá. Diz ser bem simples de resolver, pois se a van foi contratada e o “cara” 

não conhecia o trecho para chegar aqui, tinha que ter vindo ontem e posado aqui, no hotel do seu 

Valdir, ou tivesse vindo mais cedo, pois os pacientes ficaram uma hora e meia esperando e chegaram 

em Santa Maria e tiveram que modificar todos os horários de consultas. Diz que quando se marca tal 

horário, tem que chegar. Recém diz ter sabido que ainda estão lá e não sabe que horas da noite vão 

chegar. Sobre esse ônibus, que o colega Alacir disse, diz que o transporte foi andando para trocar 

peça na oficina e não tiveram quatro mil e meio para pagar, mas o guincho tiveram que pagar. Diz que 

já deu mais um valor. Questiona se será que não têm planejamento. Diz ser bem simples, tinha que 

ter ido no orçamento e visto se tinha dinheiro para mandar consertar ou não. Diz que se tem que 

mande fazer, senão que fique quieto. Fala que era bem simples, que então deixasse encostado, se foi 

e retornou por não ter dinheiro, ao menos não iria andando e ter que pagar guincho para trazer aqui. 

Diz que nossa van da Saúde está ali parada e não sabe o que está acontecendo, se falta algum 

recurso para arrumar, pois está parada ali e nós contratando van para levar as pessoas até Santa 

Maria. Fica preocupado, pois as pessoas os ligam. Agradece ao presidente pela mensagem de início 
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de campanha eleitoral. Deseja sucesso a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta os colegas, munícipes presentes. Diz 

que não iria usar a tribuna, mas resolveu vir fazer umas colocações. Pede à Casa que direcione uma 

moção de pesar a rádio Santiago pelo falecimento de um funcionário há mais de quarenta anos, o 

Paulo Cardoso, conhecido nos torneios do Cruzeiro e em todos os eventos da rádio Santiago ele 

estava sempre presente. Diz que era uma pessoa comunitária, humanitária e que vai deixar muitas 

lembranças em toda a região e que se faça uma moção em nome de todos os colegas a este grande 

radialista que foi. Fica triste em saber que essa van atrasou, esse microônibus que foi contratado pela 

Saúde, mas o colega Diego dá a entender que, se eles não chegaram ainda, eles consultaram. O 

vereador Diego Nascimento faz um aparte: Diz que atrasaram as consultas. O vereador torna a 

palavra e diz que atrasou as consultas, mas que o colega disse que tinham que ser remarcadas as 

consultas, mas que entendeu depois que se não chegaram até o nosso município, foi por que 

consultaram. Acredita que isso que foi colocado aqui aconteceu, esse fato, mas que não estava 

sabendo. Diz que amanhã irá conversar com a secretária para que em outro momento não aconteça 

isso de novo, pois quem sofre são os pacientes e que venha, como diz o colega Diego, contribuir para 

que os munícipes que dependem de nossa Saúde não sofram isso que está acontecendo de ficarem 

na estrada cedo aguardando. Diz que então venha o pessoal posar aqui, mas que ninguém esperava 

uma cerração desse tamanho que foi o que ocorreu hoje, que fechou que ninguém enxergava nada, e 

o “cara”, de repente, meio despreparado, se é que se perdeu mesmo. Pede desculpas em nome da 

administração a todos os munícipes e aqueles pacientes que hoje tiveram esse problema para ser 

solucionado. Diz ao colega Alacir sobre esses problemas que estão acontecendo com esses micros, 

amanhã irá conversar com a secretária de Educação, pois por estar licenciado, antes sabia tudo que 

acontecia na prefeitura, mas agora já faz mais de mês que está licenciado e não fica sabendo, 

detalhadamente, o que está acontecendo lá dentro e não tem como chegar aqui e dizer se é ou não é. 

Acredita na palavra do colega e amanhã irá pedir à secretária que tome as medidas cabíveis para que 

não aconteça mais isso. Sobre o seu Kerpel não sabe, mas o colega Alacir pode explicar, pois disse 

que o homem está cobrando a arrumação desse serviço que foi feito. Diz não ser o feito da 

administração e deve ter algum problema que tenha acontecido com alguma nota ou alguma outra 

coisa, pois a administração, pelo que sabe, pegou com bastante contas para pagar e atualizaram. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta 

os colegas, munícipes presentes. Pede desculpas aos professores da escola Julio Biasi, por não ter 

se feito presente na festa, no jantar, pois no dia fazia dez dias que seu pai havia falecido e não foi, 

senão muita gente ficaria dizendo que nem a família respeita. Diz que uns dizem que não foi por isso, 

mas podem falar, pois tem a consciência tranquila, seus filhos sempre estudaram e estudam ali e não 

tem o que se queixar da escola e dos professores nenhum. Já falou várias vezes e diz que ligaram 

para o secretário de Obras, não sabe o que ele está pensando ou acha que a secretaria que ele 

comanda e o transporte escolar, pois todos dizem que se tiver estrada tem educação, senão não tem. 

Diz isso, pois lá no seu Joãozinho Sauer, até o “Bugre” está aqui e é vizinho, sabe que tem uma 
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baixada ali que é uma vergonha, atola o ônibus. Diz que ainda bem que não está chovendo e que três 

cargas de pedra resolvem o problema, e desentupir o bueiro. Fala que quando chove o Felipe atola lá, 

e tem pedra que não dá mil metros longe dali. Diz que fica até vergonhoso e que as estradas dos 

assentamentos não dá para andar, e quem cruzar ali do Still quem vai a 14 de Julho, aqui por baixo, 

pelo seu Genésio, é uma grosa. Cita que ali é pedra-cupim, é só dar “um tombo” nas estradas. Fala 

que quando sai uma nuvem no céu, eles descem, e daí que piora invés de melhorar. Sobre o adubo 

que votaram aqui na Casa, cento e trinta e três mil reais para comprar adubo para o pequeno 

produtor, que sempre falou o nome, não interessa quem seja, e que apelidou o Cristian de “Faz Tudo”, 

pois foi ele que fez o projeto. Cita que no projeto que votaram não veio nada pedindo análise de solo, 

agora o Conselho de Agricultura sentou para tentar distribuir o milho para o pequeno produtor plantar 

na época certa, mas para pegar o adubo tem que ter a análise do solo. Diz ser brincadeira e o pobre 

sempre “tomando nos dedos”, pois quando vem uma coisa que possa ajudar o pobre, tem que fazer 

análise solo. Questiona por que não falaram antes para o pequeno produtor se organizar e fazer essa 

análise de solo para pegar. Diz que agora vão plantar milho em mês de setembro, sendo que todo 

mundo sabe, é careca de saber, e lhe perdoe quem não tem cabelo, não é isso que está falando, mas 

que não se planta milho em setembro aqui, pois não vai colher, em janeiro tem sol. Diz que não 

adianta e que é assim mesmo, se planta bem no cedo ou no tarde. Ressalta que não adianta vir coisa 

para querer ajudar o pequeno produtor, pois criam problema. Cita que já tem projeto liberado para 

mais de cento e quarenta mil reais para o ano que vem, da Emater e da Agricultura, e era para o 

conselho decidir o que tinha que se comprar, se adubo orgânico ou calcário, mas o Cristian decidiu 

sozinho e “tomou pau” do conselho essa semana em uma reunião, pois ele havia decidido comprar 

adubo de novo. Questiona se será que é só ele, e se o pequeno produtor não tem voz para dizer se 

quer adubo orgânico, calcário ou outra coisa. Diz que tem que parar de só um querer fazer as coisas e 

o pequeno só “tomando nos dedos”, pois sempre acontece isso e agora é análise de solo. Destaca 

que é vinte ou trinta dias para fazer e tem que pagar. Diz que vão ficar sem plantar milho e que 

plantem sem adubo, senão não tem jeito. Sobre a van da Saúde diz ser brincadeira, pois aqui em 

Santiago tem bastante van e vindo de Ijuí dá duzentos e cinquenta quilômetros para ir e voltar. 

Questiona se acham que o “cara” veio de graça, sendo que aqui dá cinquenta, e dá cem, ida e volta. 

Fala que se ele cobra um “pila” por quilômetros já dá cento e cinquenta reais a mais o transporte. 

Pergunta se será que é tão barato esse “cara” da van de Ijuí ou aqui não tem. Diz que aqui tem uma 

van nova, com dois anos de uso e começou dar os problemas. Cita que quando o Tarso era 

governador ele mandou sete carros para a Saúde, dado, e todo mundo sabe disso e agora está o 

“pepino” e quer ver, pois vai dar manutenção e não tem dinheiro para arrumar. Agradece e devolve a 

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

tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

e munícipes presentes. Solicita à Secretaria de Obras, pois já solicitou pedras, ao senhor Paiva, lá no 

Carovi, aquele senhor que doou umas duzentas cargas de pedras, não fizeram a estrada dele ainda, e 

patrolar, patrolaram, mas diz que choveu naquela semana, uma coincidência, aí é só carro atolado. 

Fala das estradas, pois está o “Cavalinho” e o “Bugre” que podem dizer, pois fala pela Sepé também, 



0315 

 

estão precários os assentamentos, acha que meio geral as estradas. Diz que a Secretaria de 

Educação prometeu, pois estava junto, para uma menina que trabalha lá no Vendrúsculo, no Chico, é 

lá no município de Tupã, porque vão buscar outros alunos no município de Tupã, e a menina não, 

prometeram que esse semestre iam pegar a menina para levar para o Carovi. Diz que falou uma noite 

com a mãe da menina uma noite na sua casa, ficou para ano que vem então esta ai colega Jaques, 

Deus ajude que vocês ganhem, e coloque transporte para aquela menina  do Carovi, vai torcer para 

que seja o Prefeito que for ano que vem, que tenha uma responsabilidade maior com os nossos 

alunos, não importa qual que seja, mas que leve uma  responsabilidade mais séria, já que prioridade é 

educação. Diz que a mãe da menina tem que fazer duas viagem por noite, trazer lá no Elias, lá do 

Chico Vendrúsculo, lá embaixo perto do Adão, é sobrinha do Adão, trazer pegar o transporte e meia-

noite  vim pegar de novo. Cita que este pai gasta mais de duzentos reais por mês de gasolina, e a 

Secretaria levando funcionário em casa e pegando aluno de funcionário em casa, nada contra as 

pessoas, mas se refere. Acha que não é justo deixar os alunos sem, e que prometeram porque estava 

junto, está aí mais um erro da Secretaria, e além da Educação falta planejamento na educação e 

bastante pelo jeito. Gostaria que o colega Miguel, como Líder de Governo, explicasse, explanasse um 

pouco como Técnico Agrícola da Agricultura, da semente se vai atrasar e se precisa fazer mesmo 

esta análise da terra, já na época do plantio. Gostaria que o colega falasse, até para as pessoas que 

estão aqui transmitissem a outras, e os mesmos transmitirem a outras pessoas. Diz que quer mais 

uma vez desejar aos colegas que vão concorrer de novo, que tenham boa sorte, que Deus ajude e 

que seja aquela campanha com respeito e com honestidade. Reforça o convite do colega Alacir que 

fez semana passada, do baile da terceira idade dia vinte e oito, vai ser no CTG por falta também de 

planejamento, e diz achar que não estão cumprindo muito com este calendário, foi marcado há tempo 

no Ginásio, mas parece que estão tentando promover outra, por isso vai ser no CTG, e diz que vão ter 

que pagar aluguel, então é outra coisa que acha que ano vem vai ter que ser levado mais a sério, que 

é este calendário, pois se alguém marcou com antecedência, acha que não pode sair outro evento, 

tem que ser respeitado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com 08 (oito) minutos, pois a vereadora 

Regina Weidmann lhe cedeu 03 (três) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

Presidente, colegas, e munícipes presentes. Ouvindo pronunciamentos que o antecederam, diz ter 

coisas que se faz uma análise e chega a uma conclusão e quem está de fora parece ter solução para 

tudo e parece que tudo é fácil e tem que ser de maneira diferente do que está sendo feito. Diz que 

isso é um fato, só que cabe lembrar, também, que muitas vezes quem coloca as ideias hoje, também 

teve oportunidade, num passado bem recente, e aí as coisas também, se é que não aconteceram, 

também não aconteceram e aí acabam vindo na tribuna e ficam num bate boca que não leva a nada. 

Diz que ficam num bate boca que saem entristecidos daqui, pois não tem resultado efetivo nenhum. 

Passo a passo irá empregar os detalhes, como exemplo, quando se fala em contratar uma van de Ijuí, 

diz que se foi lá é lógico que foi feita uma pesquisa de preço e lá deve ter sido mais barato, e antes de 

falar é interessante que se vá consultar a Secretaria da Fazenda ou o Portal de Transparência. Diz ser 

importante que se constate o fato antes de falar. Quanto a van ter atrasado, diga-se de passagem, 
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temos aqui, hoje, uma Saúde das melhores da região, e isso é consenso dentro do município a 

qualidade da Saúde e, se atrasou, foi uma fatalidade, mas parece que “o mundo cai”, e na verdade as 

coisas não são assim. Com relação, por exemplo, a peça de ônibus que foi colocado, diz ser bom que 

não pagaram peça que fizeram de conta que trocaram, pois se formos analisar tem alguns 

questionamentos bem sérios com relação à peça de ônibus. Tem certeza e conhece o caráter de cada 

um aqui, que não aprovam isso que aconteceu, também. Diz ficar aqui uma espécie de desabafo e 

dizer que esse tipo de questionamento não tem o objetivo significativo e que dê resultado para a 

população e fica num bate boca e acha que não é por aí. Com relação a esse adubo que veio, cabe 

ressaltar e pergunta se acham que iria ser pedida análise de solo se não estivesse no convênio. 

Responde dizendo que, infelizmente, isso é uma burocracia que está no convênio, tanto é que deu 

uma sugestão, pois não participa do conselho, até por questões de exercer um trabalho na câmara e 

se achou impedido de participar de um conselho que está ali para dar sugestão. Diz não participar do 

conselho por questão ética, mas como é vereador acha que não pode estar participando, até poderia, 

mas não quis. Diz ter dado uma sugestão, até para usar aquelas análises de solo que foram feitas 

daquele projeto de calcário que beneficiou cem famílias. Diz que quem tem irá tentar usara aquelas, 

mas jamais ia ser pedida análise de solo se não estivesse no convênio, até por que todo mundo sabe 

que na atual condição todos os solos precisam estar corrigido e uma adubação de manutenção. Diz 

que para quem conhece adubação e solo, se ele está bom precisa de adubo para a planta produzir. 

Diz que adubo sempre irá precisar, ou seja, para corrigir ou para manutenção. Fala que jamais iria se 

pedir se não estivesse no convênio. Cita que semana passada se reuniu o conselho e não sabe se 

teve para todo mundo, ou se alguém foi excluído, mas isso é uma decisão soberana do conselho e 

não quer aqui ouvir que tiraram fulano, ou não sei o que. Pede que se dirija ao conselho, tem o 

presidente, o qual diz não saber quem é, mas que veja lá e esse é um fato. Outro assunto que quer 

abordar, até para que não fique pairando inverdades ou mentiras, pois depende de como querem 

absorver, com relação a candidaturas. Cita que dias atrás surgiu que o candidato a prefeito, Serafim 

Rosado, iria desistir, que fulano de tal não passou a candidatura lá na Justiça Eleitoral, e como forma 

aqui, e até pede aos presentes que transmitam, diz que todas as candidaturas da União Democrática 

Popular foram homologadas pela justiça. Diz terem candidato a prefeito, Serafim Rosado e vice 

Anselmo Cardoso, e a relação de dezoito candidatos a vereadores, homologados pela justiça já com 

emissão de cartão CNPJ, autorizados, a partir de amanhã, a fazer campanha, se quiserem. Diz isso 

só para sanar e deixam para o povo decidir. Usa as palavras do Olívio Dutra: “Respeite-se o resultado 

das urnas”, independente da decisão. Reforça as palavras do colega Alacir para que façamos uma 

campanha com ética, sem mentira, sem acusações falsas, apresentando propostas e deixando o povo 

para decidir o que bem entender. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora cedeu 03 (três) minutos ao vereador 

Miguelangelo Serafini e não fez uso de seu tempo regimental restante. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: 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 
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da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Convida para o 

baile da segunda e terceira idade, dia vinte e oito de agosto no CTG, marcaram no início de janeiro, 

no calendário de eventos, mas não conseguiram o ginásio. Fala que a terceira idade não consegue 

ginásio e nem ônibus, até estão pensando que a terceira idade volte a jogar futebol, se começar a 

jogar futebol aí sim tem ônibus para tudo. Diz que os velhinhos dizem que só se vão ao gol, pois não 

conseguem correr mais, mas vão dar jeito para conseguir um micro para viajar, fazer um esforço e 

conseguir, pois tem para tudo que é lugar, tem para ir a tudo que lugar. Quanto ao ônibus tem o 

protocolo que está escrito aqui e até vai ler, solicita a compra da válvula viltronic do INV 9626, pois 

trata de uma peça essencial de vida útil do motor e sem a mesma pode acarretar sérios danos para o 

mesmo, conforme segue o orçamento em anexo. Diz que a peça é fundamental e que tem que ser 

trocado ou aí não vai ter ônibus e aí vai parar. Cita que é uma peça que vai perto da turbina e se não 

trocar pára, e pode que passei errado é uma peça do sensor do branquinho que está lá em Santiago. 

Fala se alguém duvidar pega o seu carro e leva em Santiago para ver se não é verdade o que está 

falando, e a pessoa que lhe passou disse que era para o próprio falar, que garante. Diz que as coisas 

que gosta de falar, mas só se tem certeza. Diz que estão contratando um treinador para os velhinhos 

e aí vão conseguir um ônibus para os velhinhos e aí sim conseguem ir para onde quiser, só não sabe 

se é o mesmo que leva as gurizadas, ou se só treina meninos. 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. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O 

vereador Miguelangelo Serafini faz um aparte: Fala ao vereador Miguel, em tom de crítica do 

Christian, e que o mesmo saiu para um lado defendendo o Christian só que o Conselho de Agricultura 

chegou e já tinha decidido por que eles não sabiam, e que então o mesmo deveria ter dito antes para 

que os produtores fizessem a análise de solo antecipado. Ressalta que faz dois meses que votaram 

este projeto na Câmara para decidir quem iria pegar o milho, mas não sabiam que deveria ter a 

análise de solo. Afirma que “atou” o produtor rural. Fala que o vereador Jairo falou coisas sobre 

peças, mas que tem uma retro da prefeitura que era o maior “caco” que tinham comprado, e que está 

lá em baixo e que foi feita a licitação. Afirma que os mecânicos marcaram os pinos que tinham que ter 

sido trocado só que os “caras” não trocaram nenhum, e que ainda o dia que montaram a retro 

montaram com o diferencial virado, e que está erguida ainda. O vereador Miguelangelo Serafini faz 

um aparte: Diz que não foi pago. O vereador torna a palavra e fala que não foi pago, mas que a 

comunidade precisa de uma retro para ser servida e que está é a preocupação. Fala que, por 

exemplo, hoje no município de Capão do Cipó se tiver mil bueiros, oitocentos deles estão perdidos, 

pois entupiram quase todos, e que nunca mais limparam uma boca de bueiro e que quem sai na 

estrada sabe do que o próprio está falando, pois você sai e está entupido o bueiro. Afirma que bueiro 

depois que entope não vai ter nenhum funcionário que vai entrar de pé para desentupir, pois não tem 

como. Afirma que é bueiro perdido e é dinheiro público jogado fora, pois se quiserem bueiro vão ter 

que comprar bueiro e colocar no lado para fazer. E por último fala que não tem nenhuma retro 
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funcionando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder 

de Bancada, PP: Cumprimenta o Senhor presidente e colegas vereadores e vereadoras e 

comunidade que está aqui. Diz que está bom de escutar vocês aqui. Quer convidar para o dia onze, 

para que compareçam lá no Carovi, no desfile cívico-tradicionalista daquela comunidade, que 

tradicionalmente faz, e a escola está com vários projetos em andamento, é necessário arrecadarmos 

recursos e que gentilmente colaboram e fazem as coisas acontecer naquela escola e conta com a 

presença de todos, convidando famílias, familiares, que corram lá dia onze prestigiando, o que vai 

chamar de início da Semana Farroupilha. Fala que temos um município com mil e vinte e dois 

quilômetros quadrados de estrada e está na hora e tem certeza que o prefeito Froner, a partir de 

janeiro, vai comparar uma escavadeira hidráulica. Este é o fato e diz que não podem ficar andando 

mais com retro escavadeira, tem que ter uma escavadeira, aqui chamam de “draga”, mas acha que o 

nome certo é retro escavadeira hidráulica com esteira. Diz que esta oficina, manutenção no período 

de quatro anos, certamente dilui, termina, e o mesmo com uma dessas máquinas, certamente, 

suprime duas ou três retro escavadeira e, seguidamente, fica para um açude, como diz o colega 

Jaques, ou algumas bocas de bueiro para arrumar. Fala que concorda e acha necessário que esta 

campanha, nesses quarenta e cinco dias, transcorra com tranquilidade, seriedade, com transparência, 

com hombridade e com justiça, um monte de adjetivos necessários para o bem do nosso Capão do 

Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala ao colega Jaques que não defendeu ninguém, por que 

cada um é responsável pelos seus atos. Afirma que só quis e quer dizer que no convênio está 

pedindo a análise de solo, e aí se faz a coisa certa ou não faz. Ressalta que no convênio está sendo 

pedida a análise de solo. Fala a respeito de oficinas mecânicas, pois todos sabem que isto aí é uma 

picaretagem muito grande, e que é bom lembrar de uma oficina de São Luiz, que teve no início, e se 

sabe muito bem o que aconteceu, e que a administração mandou os mesmos pegaram o caminho de 

casa, que se quisessem fazer coisa errada que fossem fazer em outro lugar. Ressalta novamente que 

mandou os mesmos pegarem o caminho de casa, que se quisessem fazer coisa errada que fossem 

fazer em outro lugar, e que então é importante salientar que esta retro escavadeira estava em uma 

oficina de “picaretas”, ou eles arrumam ou os mesmos não irão receber nada, então é assim que 

funciona e é assim que deve ser a administração séria e comprometida com o poder público. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OF. 117/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de 

Lei 022/2016. PROJETO DE LEI N° 022/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em 

caráter emergencial e por tempo determinado, de 02 (dois) professores para atuar na Escola 

Municipal Júlio Biasi e dá outras providências”. OF. 118/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 

840/2016. OF. S/Nº/2016, da Defesa Civil Municipal, alterando data de reunião, a partir das 09h00min 

do dia 24 de agosto de 2016. PROJETO DE LEI Nº 005/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe 

sobre a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Capão do Cipó, para o 

quatriênio de 2017/2020”. PROJETO DE LEI Nº 006/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a 

fixação do subsídio mensal dos secretários municipais de Capão do Cipó, para o quatriênio de 
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2017/2020”. PROJETO DE LEI Nº 007/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a fixação do 

subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Capão do Cipó, para a legislatura 

2017/2020”. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

23/08/2016, 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, 16 de agosto de 2016.  

 

 

 

 

 

 


