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ATA N° 31/ 2016 (Ordinária) 

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro 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 30/2016, da Sessão Ordinária do dia 30/08/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente coloca aos colegas vereadores que os mesmos só devem se manifestar no 

tempo regulamentar ou quando algum colega autorizar aparte, obedecendo às normas da Casa. Pede 

que todos compreendam. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da 

Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Coloca da importância que é, num pleito 

eleitoral, a divulgação das ideias dos candidatos à comunidade. Diz que nos programas de rádio está 

saindo alguma coisa, mas nada mais importante que foi e, até parabeniza o presidente do Sindicato 

Rural de Santiago, Julio Freitas Lima, que ontem promoveu, não seria um debate, mas uma conversa 

com os candidatos a prefeito e vice de nosso município, no CTG, às dezenove horas. Destaca que 

não tinha um grande público, mas era para os candidatos estarem lá, ouvir algum questionamento da 

comunidade e divulgar as suas ideias ao povo. Cita que lá estava o candidato a prefeito e a vice da 

UDP, Serafim Rosado e Anselmo Cardoso. Não questiona por que o outro candidato não foi, mas diz 

que lá foi explanado sobre o plano de governo da UDP, colocado à comunidade, respondidas diversas 

perguntas feitas pelo presidente do Sindicato e alguns munícipes que ali estavam. Frisa que é 

importante promover esse tipo de discussão, pois é o momento em que a comunidade pode opinar, 

colocar alguma ideia em prática, no papel, para futuramente possa ser desenvolvida em nosso 

município.  Ressalta que houve bastante questionamentos e perdeu quem não pode participar e quem 

não foi lá. Vendo o amigo Altamiro da Cruz Ferraz, popular “Chiquinho”, ali do assentamento, e diz ao 

mesmo que seja bem vindo às fileiras do Partido Democrático Trabalhista, junto com toda sua família, 

que há poucos dias fez ficha ao PDT, voltando às raízes “brizolistas”, como o mesmo disse, sempre 

foi de família trabalhista. Diz que é mais alguém para integrar e ajudar o partido a trabalhar e crescer 

cada vez mais o PDT de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

Comenta sobre as estradas, sabe que tem chovido, mas para quem anda todo dia, e o transporte 

escolar, diz que é de tirar o fôlego. Diz que fala com propriedade, e quem dizer que estamos bem de 

estrada, nem asfalto tem na cidade, saindo do trevo para Santiago ou Ijuí é um caos. Diz que hoje 

estava falando com umas pessoas que disseram que vão rodar, vão no Carovi, pois o transporte não 

pega, são da Sepé, a noite. Diz que um diz estragou, no outro não foi por que choveu, vai um ônibus 

não dá, vai uma Kombi e não leva todos e tem que levar de carro. Cita que a prefeitura não paga 
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transporte escolar para levar aluno de carro, e se é ônibus, que bote ônibus, pois quando os “cara” 

ganham a licitação para puxar os alunos, não interessa se tiver um banhado, eles cruzam, mas chega 

na hora eles não vão nem dia de tempo bom. Diz que quem sofre e paga com isso são nossos filhos 

que vão à aula. Diz que o vereador Jairo veio falar em reunião de Sindicato, e diz que é a primeira vez 

na vida que um Sindicato vem querer entrevistar. Diz que não foram, pois tinham uma reunião 

marcada, há quinze dias, e não vão desmarcar um negócio que a “caras marcam em cima da perna”. 

Cita que é igual reunião da câmara que todos sabem que é nas terças-feiras, e se alguém quer fazer 

uma audiência pública na câmara, sempre pode ser feito, mas tem que pedir antecipadamente. Diz 

que sempre é assim, na política ou sem política, sucessivamente. Volta dizer que lá no assentamento 

falaram mil vezes, que vai ao Joãozinho e no “Gordo” e no Sauer e o Claudio, que disse que não era 

para se preocupar, pois era por que é presidente do PT, e tem seu filho e o da família do Joãozinho 

que vai à aula, são quatro cargas de pedra. Diz ser uma vergonha total e, se atolar o ônibus é o do 

município que vai ali, o Felipe, que é bom motorista, mas fica atolado, pois lá nem telefone pega e as 

crianças não virão à aula. Cita que os vizinhos ali estão cansados de puxar ônibus de trator. Diz que é 

uma coisa básica, e se não tivesse caminhão, retro, patrola e carregadeira, até concorda, mas tem, 

não fazem por que não querem. Sobre o que o Jairo falou de seu companheiro Chiquinho, dá os 

parabéns, é decisão dele e cada um trilha suas ideias e cada um tem seu pensamento. Acha 

engraçado que seu companheiro Chiquinho foi seu amigo e companheiro, e nas duas vezes em que 

foi secretário de Obras ele era seu assessor de estrada e dava poder a ele. Diz que o dia em que saiu 

da Secretaria de Obras, ele foi o único que disse que iria sair junto e levantou a cabeça e foi embora. 

Destaca que as mesmas pessoas que ele destratou aquele dia é os que foram atrás dele, de novo. 

Respeita a opinião de cada um, pois cada um sabe o que faz da sua vida, mas só diz que filiado não 

vota, quem vota são as pessoas. Diz que nunca foi na casa de ninguém para filar, em partido nenhum, 

e quer que alguém chegue e lhe diga que foi. Diz que não, e sempre diz que quem vota são as 

pessoas e cada um tem um pensamento e respeita a opinião de cada um. 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. A Secretaria de Obras, diz que tem andado e sabe que tem chovido e dão 

aquela desculpa que garoou bastante e estragou as estradas, mas o que percebe e sente é a falta de 

empedramento, falta de cascalhamento é isso que está faltando nas estradas. Acha que no município 

de ponta a ponta, do norte a sul, acha o que está faltando é isso aí, está dando problema com 

transporte estão puxando, mas o que falta é pedra. Pede ao Senhor Presidente, que esta Casa 

encaminhe, em nome de todos os Vereadores, uma Moção de Pesar aos familiares da senhora Sonia, 

irmã do senhor Valdir o Puca, uma Moção de Pesar aos familiares da senhora Sonia que faleceu 

semana passada. Pede ao colega Miguel, como Líder de Governo, se poderia citar algumas pessoas 

que estão aqui, que até lhe perguntaram hoje, esta linha desse transporte que foi colocada, foi 

experimental está dando certo, está fazendo a linha conforme foi anunciado. Gostaria que o senhor 

falasse, pois tem pessoas perguntando isso aí. Diz que participou um pouco da festa domingo no 

Carovi, só uma turma de mulheres está na diretoria da Capela, muito bem organizada, claro que 
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precisaram quantos senhores lá ajudar a assar a carne, mas bem organizada, muito bem. Fala que 

tem no próximo domingo, já se antecipando, não sabe se pode falar em seu nome colega, vamos 

participar do desfile da festa da escola Macedo Beltrão no próximo domingo também. Ao colega Jairo 

só tem uma coisa que o senhor a questionou, o senhor deixou no ar aquela coisa bem irônica, que 

seus vizinhos falaram qual motivo de não concorrer mais, quer esclarecer as pessoas, mas acha que 

todos sabem qual o motivo, não está concorrendo, porque está indo, não diz embora, mas levando a 

mudança daqui. Então colega, esta insinuação é maldosa de vizinho, que o senhor quis dizer, talvez 

houvesse outros motivos, é sua mudança, que a família já foi, e quer ficar, se Deus quiser, primeiro de 

janeiro a vitória do PP e do PT, se Deus quiser, todos lhe verão aqui. Gostaria dizer que o senhor sim, 

postou que muitas pessoas, muitas mulheres não gostaram, isso é bullying, o que o senhor postou 

hoje, de mulheres gordas e negras, todos compartilharam isso aí. Acha que isso não pegou muito 

bem para o senhor, mas não vai ser quem vai julgar, são seus eleitores que vão questionar isso aí, 

são as eleitoras. Acha que isso aí sim o senhor faltou com respeito a essas mulheres. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Refere à reunião que teve ontem, 

marcada com bastante antecedência pelo Sindicato Rural, mandaram ofício para a coordenação de 

campanha, com tempo e prazo suficiente e, inclusive na sexta-feira passada pediram que 

confirmasse. Então, foi bem divulgada, teve prazo e foi uma reunião produtiva. Diz que acha que foi 

uma reunião produtiva, pois quando a pessoa se propõe a desempenhar um papel na sociedade, um 

papel público, em qualquer cargo que seja, em primeiro lugar tem que se assumir a responsabilidade 

e falar diretamente com o seu eleitor, mencionar suas propostas, ouvir, e ter uma postura de líder. Diz 

que nada mais justo que um segmento da sociedade, no caso o Sindicato, queira saber as reais 

intenções dos candidatos, pois afinal têm interesse no município. Destaca que o nosso município é 

próspero, tem tudo para crescer e tem sim que ficar em boas mãos. Sobre a questão da reunião foi 

justamente para que o eleitor, a parte interessada, faça suas avaliações, comparações e então decidir 

seu voto, pois o voto é uma coisa livre e qualquer pessoa vota em quem quer. Frisa que não existe 

voto forçado, o voto é uma coisa livre, e os candidatos foram justamente isso, de peito aberto olhar 

para seu eleitor e explanar suas propostas. Diz ser um passo interessante, um passo que, acima de 

tudo, demonstra a responsabilidade e o comprometimento de seus candidatos. 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 (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade 

presente. Estava andando no município, hoje, e nossas estradas estão terríveis, alguns lugares 

faltando cascalho e quem sofre são os transportes escolares. Acha que tem que tomar uma 

providência, colocar cascalho, mas não sabe até que ponto, pois as retro escavadeiras estão 

quebradas as duas, e uma até lhe disseram que só para janeiro ou fevereiro ou março do ano que 

vem para arrumar, pois não tem dinheiro. Diz ser complicado e iremos ter um fim de ano terrível aqui 

no Capão do Cipó. Diz que não adianta trazer o pessoal para fazer questionamento, plano de 

governo, pois tem que ter dinheiro na prefeitura, se não tiver dinheiro não adianta sugestão. Diz que 
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plano de governo ó se faz se tiver dinheiro, do contrário não se faz, e sabem melhor que sua pessoa. 

Diz ser bom que o Sindicato tenha vindo, mas ele não traz dinheiro para a administração. Cita que 

estamos vendo algumas coisas parando aqui por falta de dinheiro e, muitas vezes o plano de governo 

que o prefeito coloca, não tem dotação orçamentária para fazer isto que colocou e fica só no papel. 

Diz serem sabedores disso e não adianta falar bonito, muitas vezes até mentir no rádio que vai fazer e 

deixar de fazer, pois não faz. Destaca que quem foi secretário sabe, quem é vereador sabe o dinheiro 

que tem na mão para trabalhar e, se não tiver não faz. Frisa que ano passado, na Agricultura, foram 

vendidos dois tratores desmontados, pois não tinha dinheiro para fazer, trator ano dois mil e novo, 

gabinado e com ar condicionado. Cita que esse ano será pior, e que fechamos dois mil e quinze com 

déficit de duzentos e doze mil reais, com orçamento de dezenove milhões e seiscentos mil que foram 

arrecadados, fechamos no vermelho e esse ano fecha de novo. Diz a quem duvida que é só ver o 

orçamento. Diz que hoje o prefeito lhe chamou lá e precisa de dinheiro. Diz que irão ajudar, pois estão 

aqui para isso, e vai sobrar dinheiro da câmara e, se os colegas estiverem de acordo irão ajudar. Diz 

ser essa a função. Diz que não venham com essa história, no rádio, que está tudo as mil maravilhas, 

que é mentira. Fala que a verdade é uma só e não adianta dizer que está bem, pois não está e quem 

dúvida é só pegarem o orçamento e olhar item por item para ver como está. Ressalta que o prefeito 

tem que “cortar na carne” senão não funciona. Fala que enquanto nós tivermos o orçamento em mais 

de cinquenta por cento com folha de pagamento não tem prefeitura que suporte, duvida. Diz que é 

gestão de alguns administradores que acham que pegam o microfone e faz tudo. Diz que a “varinha 

mágica”, aquela, parece que sumiu do mágico, do papel, e não existe mais, não se vê nem falar. Não 

sei, não vi nada e não é comigo, é fácil falar, mas quer ver na hora de dizer que vai fazer as coisas e 

fazer. Cita que quando estava na Agricultura, podia estar chovendo as mil maravilhas, levava “cacete” 

por que não fazia, pois estava chovendo, mas depois teve estiagem de quase três meses, levava 

“cacete” por que não fazia. Diz que para si tem que fazer estrada, está chovendo, está bom e vão 

fazer, botar cascalho, temos que arrumar, temos patrola, temos caminhão, mas não temos com o que 

carregar. Diz que é assim que funcionam as coisas e sempre diz que o administrador, para 

administrar, ele tem que saber o orçamento que tem na mão, que ele tem que chegar até o fim do 

ano, pois senão as coisas complicam. Quando foi secretário, sobrava dinheiro e passava para a 

Saúde, isso fez e, hoje, como presidente vai devolver para ajudar a prefeitura, que é a obrigação. 

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

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade presente. Em nome da capela Nossa Senhora de Fátima, do Carovi, em nome dos 

membros da diretoria, agradece a toda a comunidade cipoense e do Carovi, que esteve presente na 

festa desse domingo que passou, lá na localidade do Carovi. Deixa o agradecimento em nome da 

diretora. Diz ao colega Rodolfo que, em nome da escola Macedo Beltrão do Nascimento, do Carovi, 

convida toda comunidade cipoense, colegas vereadores, para domingo, grande desfile da escola. 

Deixa o convite em nome de sua comunidade do Carovi e dos funcionários e alunos da escola. Diz 

que sábado à noite teremos carreteiro na escola Julio Biasi, e a professora Cecília convida toda 

comunidade, colegas vereadores, para participar no sábado a note. Andando pelo município, diz que 
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essa é época que sempre visitam as pessoas e, quem visita de quatro em quatro anos e continua, vê 

como é difícil para quem é pré-candidato a vereador. Sobre as estradas que os colegas comentam, 

realmente, estão péssimas. Nos assentamentos diz ter trechos que não sabe como o pessoal 

consegue fazer o transporte, assim como no Carovi e no Passo Tibúrcio. Frisa que as coisas não 

estão tão boas como dizem que estão.  Diz termos transporte escolar estragado, os orçamentos não 

estão tão bons como dizem e isso preocupa bastante. Cita que tem duas retro estragadas e como irão 

resolver. Questiona onde está o nosso gestor, pois tem que ter planejamento. Questiona onde está o 

orçamento de cada secretaria. Diz que gastaram tudo antes do prazo e estamos em setembro, temos 

outubro, novembro e dezembro, mais quatro meses pela frente. Diz só lembrar-se de uma frase que 

diziam na rádio Cipoense: “Que não precisavam mais de vereador no Capão do Cipó, que tudo eles 

resolviam sozinhos”. Diz que os vereadores irão ajudar com cinquenta mil reais para o transporte 

escolar do município, para os nossos filhos não ficar sem ir à aula. Diz que agora enxergaram os 

vereadores. Questiona onde está aquela “varinha mágica” que fazia e acontecia de tudo, será que 

quebrou, desviou ou será que ela cruzou. Deixa essa pergunta. Diz que agora os vereadores têm que 

se unir e ajudar. Diz ser claro que irão ajudar, é dever ajudar o município, jamais serão contra, mas e 

aquela pessoa que dizia que sabia tudo, e que não precisava de vereador no município, batia no peito 

e dizia: “Eu faço sozinho”! Diz que, novamente, está ai como pré-candidato a vice-prefeito diz que ele 

sabia e prometia de tudo. Questiona onde está a ambulância que prometeram para o Carovi, que o 

colega Jairo disse que dia primeiro de julho estava no Carovi. Cita que cruza lá todo dia e não 

enxerga ambulância lá, nem médico. Diz que o dentista faz três meses que não vai ao Carovi, assim 

como a patrulha agrícola que prometeram, sequer compareceu. Deixa essa pergunta. Questiona o 

mini posto de saúde que iria ter no Passo do Tibúrcio que, até o Enio lhe falou essa semana que o 

prometeram, só que não chegou. Diz que de certo irão prometer, de novo. Sobre o calçamento de 

mangueiras, de novo, ficou só no papel. Diz que o nosso médico vinte e quatro horas desapareceu do 

Posto do município. Diz isso só para lembrar as promessas que não foram cumpridas e estão aí, 

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

(SD): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR MIGUELANGELO 

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

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala para a colega 

Marilene, quando falou não foi tentando gozar da mesma, mas esteve visitando vizinhos seus e 

disseram que, de repente, a senhora não fosse candidata porque sabia que não iriam votar na 

senhora, de novo, mas motivo só a senhora pode saber, e não vai saber da senhora, só sabe de si. 

Diz que as fichas não devia falar isso, não foi na sua casa que o senhor se filiou, foi chamado no local 

que o senhor estava, era para levar a ficha que o senhor se filiaria, foi lá e  levou a ficha e o senhor se 

filiou e levou mais umas fichas para filiar mais sua família e está esclarecido. Fala ao vereador Diego 

que o mesmo não sabe, mas tem os calçamentos de mangueira, estão saindo, e sabe que tem 

médico todos os dias no posto do saúde, quando  nesse período eleitoral, há quatro anos atrás o povo 

não tinha médico, seis meses sem médico, agora tem todos os dias e se precisar vão lá que tem 

médico. Diz que tem certeza que tem, no governo do colega não tinha, período eleitoral e isso levou a 
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derrota e o povo que julgue. Diz que se foi colocado coisas no seu face, que compartilhou bem num 

período eleitoral, o povo que julgue, pois estamos a vinte dias das eleições. Agradece e devolve a 

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

terça passada tiveram uma reunião da LDO, sobre o orçamento do município para dois mil e 

dezessete, e que foram vinte e cinco milhões que foi estimado. Diz que dois mil e quinze, que foi este 

ano que passou foi arrecadado dezoito milhões novecentos e seis reais e fechou no vermelho com 

duzentos e dezoito mil, que o Expresso colocou em uma nota. Afirma que não veio nenhum centavo a 

menos e o que tinha sido estimado veio, e o que foi estimado para o próximo ano vai vir, de novo, que 

é vinte e quatro milhões, que é o dinheiro da rede de água e estas outras coisas que entra junto. 

Ressalta que está tudo dentro do prazo, e dinheiro não tem, e não se sabe o porquê. Fala que só para 

o pessoal ficar sabendo é que a dívida que tem para Capão do Cipó, que foi o maior erro dos 

vereadores terem votado aqui, mas que não votou por que era secretário aquela época, para comprar 

dois caminhões, uma patrola e uma carregadora. Diz que perguntou para o Pinheiro e o mesmo 

respondeu que aquela vez era o melhor que tinha, mas que agora não era mais vantagem. Afirma que 

devem três anos para pagar ainda, um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil reais com 

oitocentos e quarenta e seis reais, devem dos três maquinários. Ressalta que vai dar setecentos e 

cinquenta mil reais de juro, por que a TJLP, que é a taxa de juro de longo prazo. Pede que imaginem 

que na história de Capão do Cipó não tinha dívidas, mas que agora temos uma dívida de um milhão e 

meio de reais para ser pago. Afirma que tem que ser pago e, ressalta novamente que o maior “tiro no 

pé” que os vereadores votaram, que não votou, foi para este tipo de coisa, pois esta conta tem que 

ser paga, e todos sabem que o maquinário daqui três ou quatro anos está todo terminado. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: 

Cumprimenta senhor presidente, colegas vereadores. Saúda o Maurinho que, a última vez que ele 

veio aqui o Inter tinha perdido, tinha feito três pontos, faz noventa dias, seja bem vindo. Agradece os 

vereadores que contaram sobre a nossa festa e também somente registrar o sucesso da festa do 

nosso salão comunitário, onde um grupo de senhoras que “acamparam” naquele salão e fizeram 

profunda mudança, trabalhando com muita vigor e muito afinco. Fala que vai fazer um resumo da 

festa: três a quatro vacas, onze ovelhas e três porcos para churrasco, mas tem mais de vinte tortas, 

pudins, pescaria, cavalinhos, cachorro-quente, refri, o almoço para as duas bandas que vão lá, a 

nossa banda e banda daqui e a escola vai proporcionar ao aluno, criança que chegar lá e foi desfilar 

na nossa escola, também vai ganhar o almoço, os alunos que foram desfilar por outra escola para não 

sair de lá sem almoçar. Sabem que é um evento maior do Carovi e esperam ansiosamente que esta 

data chegue, que é no próximo domingo dia onze, reforça o convite ao senhor presidente e colegas, 

os mesmos que estão saindo da política, como o próprio, se puder chegar no Carovi, e a vocês que 

estão aqui no plenário levem o convite, Maurinho colorado também é bem vindo lá, em qualquer 

momento o senhor apareça lá no Carovi,  o senhor será bem recebido, o seu Puca e todo mundo, 

todos que estão aqui, seus ex-alunos  que estão aqui, em bom número, apareçam lá no Carovi 

prestigiar a comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala que tem assuntos que são debatidos nesta 
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tribuna que pedem para se esgotar, mas que não se esgotam, então tem que seguir e não adianta. 

Cita um exemplo de compra de maquinário, que cada um pensa da forma que quiser, pois a conta é 

bem simples e o raciocínio. Pergunta se um granjeiro não financia uma máquina, por que ele precisa 

desta máquina e, que se tivesse outro projeto da mesma forma o próprio votaria de novo. Afirma que 

isto é investimento que se faz, só que por ser contra isto aí já estão acostumados, da mesma forma 

que se fala e se critica. Afirma que algum tempo atrás o mesmo candidato de hoje, teve a chance de 

fazer o que não fez, e por que não fez. Ressalta que esta discussão de fez ou não fez já está 

começando a passar do ponto, pois isto não acrescenta em nada e não leva a nada. Ressalta que é 

lógico que em um período eleitoral sempre irão querer vir apontar, mas quando tiveram oportunidade 

de fazer não fizeram, também, e o porquê que não fizeram tudo que estava no plano de governo? 

Ressalta que tem um plano de governo e na próxima sessão vai ter que trazer e vão começar elencar 

promessas que não foram cumpridas, e não são poucas, e todos sabem disto. Lembra quando foi 

entregue o governo que tinha máquina no cepo, posto de saúde sem médicos e, que isto é só puxar 

na memória que lembram, e tantas outras coisas que foram prometidas e não foram cumpridas. 

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

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

pessoas que se fazem presentes. Começa sua explanação dando os parabéns a presidente do salão 

comunitário lá do Carovi e toda sua equipe, a maioria formada de mulheres, dá os parabéns e já 

soube que foi um grande evento. Fala que a pedido de muitas pessoas vai falar aqui hoje e aproveitar 

que tenham um vice-candidato a prefeito, que todo mundo aí fora está pedindo um debate entre os 

prefeitos e os vices. Ressalta que tem a rádio que pode muito bem organizar este debate. Afirma que 

é necessário e é preciso para as pessoas aí fora, que estão indecisas, escutarem e ouvirem seu 

candidato a prefeito e seu vice. Fala que não está entendendo o que o colega Diego está falando, que 

todo mundo está falando que está bem a coisa. Ressalta que para si própria não está bem, pois a 

administração do seu Alcides Meneghini e do Anselmo, não está péssima, mas poderia ter sido muito 

melhor e volta a repetir que o seu Alcides como prefeito não errou sozinho, o mesmo tinha o vice junto 

e nove vereadores aqui. Ressalta que se falarem alguma coisa dos candidatos do PMDB e da UDP o 

candidato é Serafim Garcia Rosado e que ele é candidato a prefeito e o vice é o vice, mas que o 

mesmo é candidato a prefeito e que se então tem alguma coisa para falarem é da administração do 

seu Alcides e do Anselmo, e que o seu Serafim está entrando novo nesta política e que o mesmo está 

começando do zero, e se tem alguma coisa para falar do Anselmo é dele e o mesmo vai ter os quatro 

anos para tentar corrigir isto aí. Fala que sobre o financiamento todos votaram a favor e, inclusive a 

representante do colega Jaques, que estava aqui, votou a favor e o próprio deveria ter orientado a 

mesma para votar contra. Ressalta que na época foi a melhor saída, pois acharam a melhor decisão 

financiar e quem assumir esta prefeitura vai ter dinheiro para pagar, é só não encher de gente para 

trabalhar lá dentro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da 

Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala a colega 

vereadora, se a UDP continuar como está, pode ter certeza com quatro partidos vai ter muito mais 

gente lá dentro, por que sustentar quatro partidos não é fácil, todo mundo quer emprego e a coisa é 
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complicada. Fala ao colega Miguel quando os mesmos votaram a compra dos maquinários, não tinha 

sido vendido os usados, levaram quase um ano ou dois anos para comprar quando os mesmos 

aprovaram o projeto e, se hoje viesse o projeto para comprar os maquinários diz que votaria contra 

porque foi vendido depois todo o maquinário que estava fazendo o projeto, mais de um milhão daria 

para ter comprado à vista, com o que foi vendido e sobrava dinheiro. Diz que o produtor, quando vai 

renovar uma máquina geralmente coloca a máquina velha no negócio, não fica com “caco” em casa e 

os mesmos ficaram, pois vendemos desmanchado lá no parque de máquinas, carregaram com o 

guincho os tratores porque não andavam, os dois estavam detonados. Fala que os Valtrinha novos 

que compraram, tem dois detonados porque compraram mal. Diz não saber quem comprou noventa e 

cinco HP, os mesmos tinham de cento e cinco HP, gabinado, ar condicionado e foi vendido os Ford 

que eram bons e compraram dois tratores pequenos para puxar globe de vinte e cinco discos com 

noventa e cinco HP. Diz que o produtor está pagando quarenta e cinco, é como pagar sessenta, e o 

trator não anda com uma marcha a menos, quem é que não conhece agricultura, quem se criou na 

agricultura sabe como funciona, isso é um prejuízo para o produtor, mas agora no rádio, diz à colega 

Regina que na propaganda dá: “Vem o Anselmo de novo e vota no Serafim”. Diz que não sabe como 

é. Diz que a colega “queimou” o homem aqui, e vem ele de novo. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Cumprimenta colegas vereadores, só vai se manifestar a 

respeito da quantidade das coisas que aqui foram ditas. Fala que está na coordenação do seu 

Serafim Rosado e ninguém tem cargo prometido e nem “teta para mamar”, isso é certo para todos os 

coordenadores, sem promessa para ninguém, e se alguém anda por aí dizendo que tem uma “tetinha” 

já pode ficar em casa porque não tem, ele vai dar prioridade para o pessoal que está concursado, tem 

que fazer isso e julgar. Fala que o Miguel foi feliz quando falou uma coisa que todo mundo teve uma 

oportunidade que já passou por aqui, cada um que esteve fez uma parte e não tem como dizer que 

não, seria egoísta de sua parte dizer que todos os governo que passaram, seu Serafim, Froner e 

Meneghini não fizeram, fizeram sim e diz muito mais, que se erramos, erramos juntos e você sabe 

colega Jaques que este projeto veio para comprar todos estes carros que todo mundo fala mal agora, 

mas a orientação veio de lá e os vereadores aprovaram. Fala como estava bom e agora está ruim e 

que os mesmos erraram juntos, os nove, e mais quem pediu para comprar. Só diz que não está tudo 

ruim, tem muita coisa boa no Capão do Cipó, tem muita coisa para fazer e sempre diz isso, que 

Capão do Cipó é um grande município, tomara que tenham consciência de votar no Capão o Cipó 

cada vez melhor para todos. Diz que de sua parte fizeram coisas boas para o Capão do Cipó e não 

podemos rasgar a bandeira de todo mundo e colocar todo mundo no mesmo saco, têm muita coisa, 

diz à vereadora Regina, têm muitas conquistas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o senhor 

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

em pauta: CONVITE, do CTG General Gumercindo Saraiva, para Semana Farroupilha 2016, de 14 a 

20 de setembro de 2016. OF. 31/2016, da Secretaria de Educação, convidando para abertura Semana 

da Pátria, às 10h30min, do dia 1º de setembro, em frente à Prefeitura. OF. 127/2016, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 023/2016. PROJETO DE LEI N° 023/2016, do Poder Executivo, que 
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“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO – para o exercício financeiro de 2017.” OF. 

128/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 842/2016. OF. 132/2016, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Leis 843/2016, 844/2016 e 845/2016. Após o senhor Presidente convida aos colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 008/2016, do Poder Legislativo, que “Denomina rua da cidade 

de Capão do Cipó/RS de Angelina Pereira Batista”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 13/09/2016, 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, 06 de setembro de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


