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ATA N° 37/ 2016 (Ordinária) 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro 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 à 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 36/2016, da Sessão Ordinária do dia 18/10/2016, 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 a palavra à vice-presidente.  VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. 

Cumprimenta os assessores do deputado Bianchini, que estão aqui e quase toda sessão estão aqui. 

Essa semana recebeu algumas reclamações da Secretaria de Agricultura, os produtores têm umas 

horas pagas e os tratores não estão fazendo e constataram que estava um trator, em uma grande 

propriedade essa semana trabalhando, mas primeiro tem que fazer para os pequenos. Diz que tem 

uns que nem rama de mandioca não plantaram, como é o caso do “Nego”, do assentamento, que 

pediu e tem trator, mas não tem operador de máquina e ele pediu que falasse, pois já está passando 

a época e que o secretário tome providência. Diz que tem uma coisa que está surpreendendo os 

vereadores, que são projetos chegando para dar quarenta horas para quem tem vinte. Acha que se dá 

para todos, pois os direitos são iguais, e se fez concurso para vinte horas são vinte horas, poderá ter 

uma convocação, mas se não foram passados para quarenta em quase quatro anos, agora faltando 

dois meses darem vinte horas. Diz ter projeto da veterinária que consta que só tem um no município, 

sendo que tem dois veterinários. Faz leitura do projeto para verem, onde diz que com o aumento da 

carga horária de vinte horas para quarenta horas semanais busca-se melhor atender a necessidade 

da municipalidade, tendo por escopo os princípios da eficiência e a legalidade, em virtude da 

importância da referida função para o regular aumento dos projetos, confecções de cálculos e 

fiscalização e acompanhamento das obras do município. Diz que esse projeto foi copiado do da 

engenheira e quem fez o projeto tenha dó. Diz que os vereadores não estão para brincadeira, e desde 

quando a veterinária vai fiscalizar obras no município. Questiona em que ponto que chegamos, pois a 

veterinária dá remédio para vaca e vai ver o trabalho dela que tem que fazer na Inspetoria Veterinária, 

e não fazer cálculo e fiscalização de obras, passando para quarenta horas. Diz que ela então terá 

vinte para fiscalizar as obras, a engenheira mais vinte e mais vinte. Diz que tem dois veterinários com 

vinte horas e aqui diz que tem só um. Diz não saber quem fez o projeto, mas alguém copiou dos outro 

projetos e esqueceu que era da engenheira esse projeto. Diz ter recebido ligação de professores e do 

pessoal da Assistência Social que querem passar para quarenta também. Acha que têm que mandar 
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projeto para passar o mandato dos vereadores para mais quatro anos para ver se a população vai 

gostar. Diz que é lógico que não irão gostar, pois não foram eleitos pelo povo, foram mandatos de 

quatro anos e o concurso público foi par vinte horas. Acha que tem um decreto do prefeito, do dia 

cinco de outubro, ao qual não se gera mais despesa no município, e tem uma lei eleitoral que diz que 

três meses antes e três depois das eleições não se nomeia e não se coloca. Diz ser inconstitucional e 

uma piada o projeto, só para analfabeto e acha que aqui não tem nenhum analfabeto aqui que não irá 

ler. Diz que chegou agora o projeto e já viram a barbaridade que é. 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, rádio 87.9. Deixa 

registrado ao secretário de Obras, aqui no seu Silvio Garcia do Nascimento, na cidade, ele precisa de 

uma retro para fazer uma fossa em sua residência e pediu que fizesse o pedido, pois a fossa que ele 

tem encheu e tem que fazer outra, senão não tem mais condições. Falou à tarde com o secretário, 

que ficou de ir. Fica seu agradecimento que ele faça esse serviço. Aproveita a oportunidade e diz que 

dia vinte e oito de outubro é um dia importante, pois é o Dia do Funcionário Público. Em seu nome, 

em nome dos colegas vereadores que são funcionários públicos, o Tiago e a Ionara e todo quadro da 

prefeitura, só tem a agradecer, pois sem a ajuda deles jamais conseguem tocar o município do jeito 

que sempre tocou. Cita que eles têm a união deles, trabalham em conjunto, sendo uma alegria muito 

grande, pois quando um ajuda o outro, tudo que for fazer dá bem certo. Deixa o agradecimento por 

prestarem um bom serviço ao município e aos moradores. Deseja paz, saúde e que esse dia seja os 

funcionários. Deixa registrado votos de pesar a família de dona Maria Primon que faleceu hoje pela 

manhã no Carovi, moradora que a comunidade queria bem. Registra a presença dos amigos Antonio 

e Tatiane, que sempre estão presentes no município representando o deputado Bianchini, sendo uma 

alegria muito grande, pois o deputado sempre está dando atenção ao município. Diz que ele veio aqui, 

buscou o voto, se elegeu e está dando atenção, sendo um orgulho grande ter um deputado assim 

desse tipo. Sobre o projeto diz achar que estão achando que os vereadores são trouxas, pois tem que 

ter atenção na hora de fazer um projeto. Diz que sabe que perderam uma eleição, o desespero bateu, 

falta dois meses e pouco para terminar o mandato e não adianta querer fazer as coisas “em cima das 

coxas” por que não vai passar. Diz que aqui ninguém é bobo e sabe que tem um ônibus, em cima do 

cepo, que tanto foram criticados na campanha eleitoral, o ISV 6191, em cima de quatro tocos e não 

tem dinheiro para arrumar. Ressalta que para aumentar carga horária tem. Pede que a comunidade 

vá ao parque de obras e veja, em quatro tocos e o ônibus erguido em cima com problemas de 

rolamento, com disco e freio estragado. Acha que não é bem por aí as coisas, primeiro tem que ver o 

que estão precisando no município para um transporte de boa qualidade para depois pensar 

futuramente o que podemos fazer e não querer em dois meses e pouco querer que passe tudo, pois 

não vai passar. Destaca o decreto que o prefeito colocou e está bem a par, pois foi ele que assinou o 

decreto, e como que vai aumentar despesa três meses antes e três meses depois, vai dar 

complicação para ele, ele sabe das leis, ainda mais lei eleitoral que ele assinou e sabe. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Cumprimenta o Peralta e a Tatiane. 
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Cumprimenta os futuros vereadores Tiago Rosado, Tiago Tissot, a Carine e a Ionara. Vendo os 

comentários diz ao menos ter uma coisa tranquila em sua consciência o dia que sair daqui, pois 

sempre disse que o dia que houver privilégio para um funcionário deveria ser feito para todos. Sempre 

disse isso e não irá mudar o seu pensamento, pois quando se dá aumento para um, deveria se dar 

para todos. Diz que o Serginho está presente, e ontem comentou com um “cara” lá em Santiago, que 

perguntou do Serginho e disse que é o único que não tem hora, que mandam para tudo, para toda 

obra. Diz que deveriam fazer isso com os outros, ser tratados iguais, a mesma coisa que tratam ele, 

deveriam tratar o Serginho também. Vendo essa história dos projetos, diz ser muito complicado no 

momento que o município passa e sabe que tem muito a ser feito, atender interesses particulares. 

Acha que seu Meneghini teve quatro anos para fazer. Questiona por que não fez, deveria ter feito 

antes, no primeiro ano do início do governo e não mandar agora que está saindo. Acha que ele tem 

que analisar isso, pois teve tempo para fazer. Ouvindo o discurso do vereador Jaques, de terça 

passada, até gravou para fazer um comentário, que o colega falou da rede de água e de tudo que 

aconteceu. Cita que foi um que sempre disse ser companheiro e nunca mudou a sua posição, o dia 

que queriam investigar a rede de água e não irá mudar, pois se chegar aqui, uma semana antes, que 

queiram investigar a rede de água do Capão do Cipó, o seu nome já está na lista. Faz questão que 

isso, que os futuros vereadores, passem tudo em panos limpos, que limpe o que tem de certo e 

errado, pois não ficou esclarecido, documentos foram negados e estão até hoje a espera de 

esclarecimentos e foi cobrado do Poder Legislativo isso. Diz que se os colegas tomarem alguma 

atitude estará junto e quer tudo às claras, seja quem for, o partido que for, pois só dessa forma irão 

fazer uma política séria, dos interesses do povo acima de tudo, sem fazer privilégio para ninguém, 

pague quem tiver que pagar, e se tiver certo, que bom que esteja, pois não estão fazendo mais que a 

obrigação deles. Diz, novamente, que se tomarem atitude está junto. Diz ao Peralta e ao Bianchini 

que é bom que estão aqui e a obra parece que vai continuar. Fica muito feliz, e que bom que são 

participativos e o município precisa de alguém que esteja aqui, nesse momento. Diz que também deve 

ficar registrado e lembrado no futuro, quando brigavam pelos interesses do Capão do Cipó, pois daqui 

dois anos aparecem novos candidatos e aí são “o pai da criança”, mas nunca lembraram de estar aqui 

e defender o nome do município. Sempre diz que isso aí as pessoas têm que lembrar, não devem ter 

memória curta. Deixa registrado o empenho do Bianchini pelo nosso município e pela região, pois o 

asfalto não é só para Capão do Cipó, é para toda a região que depende da RS 377. Agradece e 

devolve a palavra a Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Cumprimenta os novos vereadores: Ionara, 

Carine, Tiago Rosado e Tiago Tissot, sejam bem vindos e o que depender de sua pessoa para 

transmitir algum conhecimento, está sempre aprendendo dia a dia, mas alguma coisa pode passar. 

Parabeniza o funcionalismo público, dia vinte e oito é o dia, e diz que, realmente, uma administração 

vai bem, anda bem, principalmente a nossa prefeitura, se tiver o apoio dos funcionários, em trabalho 

em conjunto para construir o município e viver bem. Destaca que a administração estando unida com 

os funcionários as coisas andam. Parabeniza e que quinta-feira possam confraternizar no CTG 

General Gumercindo Saraiva, no almoço e gozar de um feriado na sexta. Sobre o projeto da 
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veterinária, vendo a Márcia trabalhar, onde foi prestar serviço, e não só ela, tem diversos funcionários 

competentes no nosso quadro de funcionários, mas ela é uma pessoa de destaque, pois nunca se 

ouviu falar que ela deixou de atender ninguém, com um extra esforço. Diz que veio aumento de carga 

horária para outros funcionários, e até disse esses dias para a Márcia, que depois que vieram aqueles 

outros projetos, se tem alguém que, de repente, merecia ganhar aumento de horas, de carga horária 

no concurso, seria ela. Diz que não falou com o prefeito para botar projeto para a Márcia, pois faz dias 

até que não fala com o prefeito Meneghini, mas na verdade (os presentes riem e o vereador ri e diz 

não saber o porquê do riso) esse projeto da Márcia é de suma importância para a comunidade 

cipoense. Cita que se não passar nas comissões e não ir a votação é outra coisa, mas diz que a 

Márcia merece, como os outros também, a assistente social, a engenheira, o controle interno, mas 

não adianta estarem discutindo aqui, pois tudo passa pela câmara, se votarem, irá passar, senão não 

passa. Diz que não adianta dizer que endividaram a prefeitura, a câmara que endividou, pois o projeto 

passou por aqui, pois se vê críticas atirando o governo Meneghini contra o povo, mas o projeto 

passou por aqui. Sobre as redes de água da Funasa, diz que hoje estava o pessoal da Funasa 

vistoriando todas as redes de água, dando um ok e fazendo um aditivo para os problemas que 

existem, e para aquelas outras redes que, certamente, o novo governo vai ter que concluir, pois eles 

tinham projeto para setenta e oito quilômetros de rede, e foram feitos cento e cinquenta e oito 

quilômetros de rede de água e estão sobrando dois milhões, em caixa, para fazer novos projetos, 

readequar, fazer os aditivos e botar água nas localidades que, ainda, estão faltando. Diz que isso é o 

que lhe passaram e quaisquer coisas procurem o setor competente, mas que vai ficar esse recurso 

para a água, e os vereadores terão que cobrar, pois serão dois milhões para as conclusões das redes 

de água. Frisa que os problemas que estão acontecendo em diversos poços do município, lhe passou 

o secretário do Planejamento e Meio Ambiente, Christian Lencini, que a maior parte é em função da 

energia elétrica, bombas queimadas, problemas nas redes de luz. Pede que tenha paciência o povo, 

mas está sendo solucionado, na medida do possível. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 

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

presente, rádio 87.9. Cumprimenta o Peralta e a Tatiane, assessores do deputado Bianchini. 

Cumprimenta os novos vereadores. Pede que os assessores mandem um abraço ao deputado 

Bianchini, pois é o único deputado que a cada mês os assessores estão aqui. Questiona como eles 

vêm e os outros não podem vir. Diz que, às vezes, se pergunta por que. Cita que nosso asfalto está 

andando e tem um dedo forte do “Bombeiro de Ferro”, o qual diz estar de parabéns. Deixa abraço a 

todos os funcionários públicos, que dia vinte e oito se comemora o dia do funcionário público, e boa 

festa, pois merecem. Diz ao colega Alacir que nem irá comentar sobre projeto de aumento de 

quarenta horas, pois tem um edital para fazer um concurso para professores, para psicóloga, para 

agente de endemias. Diz que agente de endemias e psicóloga não tem ninguém, só contrato, mas 

não precisa fazer concurso para professores, que peguem e passem de vinte para quarenta e deixa 

as que estão trabalhando e já tem conhecimento do Capão do Cipó, se é para fazer esse tipo de 

coisa. Já falou terça passada que o projeto é inconstitucional, pois não pode gerar despesa três 

meses antes e três depois, e aqui ninguém é bobo. Diz que não é nada contra os funcionários, mas 
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agora que lembraram que eles existem, de vinte para quarenta. Diz ficar até preocupado com os 

pensadores, pois já tem uma engenheira e invés de contratarem mais vinte horas da amiga Márcia, 

veterinária, tem ali como fiscalizar obras, mas ela não é para isso. Diz que fizeram tudo errado o 

projeto, só copiaram da outra e quem fez, acha que não participou muito dessa coisa, só pegou e 

copiou, invés de ser veterinária, acompanhar obras, mais um erro grotesco. Diz que eles acham que 

os vereadores não leem os projetos. Diz até achar que uns não leem, mas o projeto tem que ser lido, 

independente se for pequeno ou grande. Diz que o vereador Jairo falou na rede de água, mas diz que 

a Funasa estava aí hoje, só que ficou a manhã inteira a camionete e o motorista sentado na frente, 

não fiscalizaram obra. Diz que veio na câmara às nove e eles já estavam ali, saiu daqui onze e vinte e 

o motorista estava sentado dentro da caminhonete. O vereador Jairo pede um aparte, mas o vereador 

diz que o mesmo não leve a mal, mas que depois fale em seu tempo. Diz que o Albano, que foi o 

responsável pela obra, não vem mais e disse que não tem interesse mais de continuar nas obras. Cita 

que já foi pago setenta por cento da obra. Diz que no Anselmo, no Rincão dos Vieiras, ainda não tem 

água no poço, nos Palmeiros não tem água e eles interligaram o poço do Bilibiu para ir água para os 

outros. Diz que esse poço foi perfurado antes, mas eles ganharam sete milhões para fazer e não 

foram capazes de perfurar um poço decente e o dinheiro eles levaram. Diz que eles levaram cinco 

milhões cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos, 

que já foram pagos. Cita que esses dois milhões que o vereador Jairo disse que falta, são dois 

milhões duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e oito reais com sessenta e um centavos, e não 

foi liberado pelo governo federal ainda. Diz que esse dinheiro não existe aqui e o “cara” disse que não 

vem mais fazer a obra, pois já encheu o bolso o suficiente e lhe provem o contrário. Pede que 

imaginem, pois deu quatrocentos e cinco mil reais para cinco caixas, que gastasse dois milhões em 

poço e caixas, mas vão gastar cinco milhões para fazer o valo e soltar os canos. Pede que se 

respeitem um pouquinho. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Saúda os novos 

vereadores eleitos, e de maneira especial em nome da Carine, campeã de votos, os futuros colegas 

dessa Casa. Os parabeniza e que ano que vem façam o trabalho como conversaram nas casas que 

visitaram. Diz ser esse o seu desejo e que tudo de certo. Começa fazendo uma correção, pois na 

semana passada disse que a rádio Cipoense não tinha se interessado em entrevistar o prefeito, agora 

está dizendo o contrário, pois foi entrado em contato com o prefeito eleito e ele ficou de agendar um 

dia. Deixa esse esclarecimento. Fala que a festa do Carovi, dias doze e treze de setembro deu mais 

de onze mil de lucro, tudo isso de dinheiro. Diz que não têm merenda e um monte de coisa, mas o 

CPM mobilizou a comunidade e deu isso. Já comentou aqui que iria falar sobre o trabalho que fizeram 

junto com o CRAS, os alunos da Escola Macedo Beltrão com os daqui, em função da banda, que ficou 

muito bonito, e é um reconhecimento que a direção da escola, em nome da professora Eliani, está 

fazendo pelo ensaio, pelas apresentações e por tudo que representa essa união das crianças do 

Carovi e da sede. Diz ao Serginho que se vir um projeto para aumentar de quarenta para oitenta 

horas, tem seu voto. Diz que oitenta, cem, ou quantas puder dar, vota a favor. Diz estar brincando 

com o Serginho. Diz que agora vai sair, está acreditando, pois veio a pouco de Santiago e estão 
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tocando a 377. Até escreveu que será mais um governador para inaugurar. Se ficar bonito, com as 

placas e com as pinturas irão chamar o senhor Antonio Pedro Sartori para ele inaugurar. Convida o 

colega Jairo para irem lá conversar com o homem, pois onde se viu isso, tem que ir ao gabinete e 

trocar ideia, afinal dois meses faltam e nada melhor que isso, pois vive dizendo aqui na tribuna que 

nós não somos maiores que o cargo, preenchem os cargos e sabe-se lá se daqui a cem anos irão 

existir essas fotos, mas não são maiores. Acha que cada um que está aqui e faz sua parte, deixa sua 

marca de uma ou de outra maneira. Diz que lhe acusam de ser muito irônico, mas é que não dá para 

deixar a bola batendo, tem que chutar para o gol, os que são gremistas. Diz ser por aí. Pede que os 

representantes do deputado Bianchini, mais uma vez, levem do vereador Rodolfo a mensagem que se 

tivesse uns vinte Bianchini no parlamento gaúcho essa história seria diferente. Fica repetindo, pois é 

batalhador, humilde, a palavra que gosta muito, e ele é um “cara” humilde, não “subiu para a cabeça”, 

se preocupa com as comunidades, pede que venham aqui acompanhar os trabalhos, mesmo nessa 

buraqueira, levam as informações, conversam com os vereadores. Frisa que se todos os deputados 

que fazem voto aqui, fizessem isso, mas vem aqui “atiram milho” aqui, ou sabe lá o que, pegam os 

votos, é iscado e depois buenas e tchau e dali a quatro anos estão de volta. Diz ser esse o diferencial 

do deputado Bianchini, que assumiu o compromisso com seus eleitores aqui e está honrando. Gosta 

da frase do colega Ibanez: Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Cumprimenta os 

Assessores do Deputado Bianchini, a Tatiane o senhor Antônio, que transmitam a ele o obrigado pelo 

trabalho e o empenho que ele está fazendo na nossa região. Cumprimenta também as vereadoras 

eleitas, a Carine Rosado e a Ionara Nascimento, os dois Tiagos aqui, que ano que vem estarão os 

representando, Tiago Tissott e o Tiago Rosado, em nome de todos e as demais pessoas que 

prestigiam e os ouvintes da 87.9. Diz que dia vinte e oito, feriado sexta-feira, se comemora o dia do 

funcionalismo público. Deseja a eles e transmitir seu reconhecimento pelo trabalho deles, e que todos 

são merecedores de vinte horas então. Acha que todas as pessoas estão desempenhando e muito 

bem a sua função, então a todos o seu reconhecimento. Lembra que dia vinte e oito é feriado, e na 

outra semana tem mais um feriado de finados. Para os agricultores que estão com pouco bloco, o 

colega que trabalha lá, o Miguel, que estão com pouco bloco de produtor em casa, vamos se 

“antenar” estamos na colheita de aveia, de trigo, azevém, linhaça, pois de repente podem ficar até 

sem bloco de produtor devido ao feriado prolongado, que é vinte e oito, vinte nove e trinta. Acha que 

depois só tem dia primeiro, se não se engana, e depois dia dois e feriado de novo, então os 

produtores vão se “antenar” e tirar os blocos antecipado. Diz que a pedido do Chico, do PT, ele 

agradece e lhe pediu para agradecer em nome dele, todas as pessoas que apoiaram com seu voto na 

campanha, então aos eleitores do Chico o agradecimento dele. Diz que quer agradecer todas as 

pessoas que compareceram na festa da vitória do colega Jaques, como vice-prefeito, e do Osvaldo 

Froner que ocorreu tudo bom, tirando aquele sinistro que aconteceu lá no Puca, um susto, que 

queimou o galpão dele e o caminhão, mas graças a Deus que ninguém se feriu, e ninguém se 

machucou. Fala ao colega Jaques se lembra que a camionete estava na sombra, mas que o Cristian 

deve ter carregado os Engenheiros da Funasa, pois lembra aquela vez que correram, e riram quando 
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o colega Alacir disse que seu uninho corria tanto que tremia, mas eles em cinco no carro da prefeitura, 

e a camionete  da Funasa parada,  um camionetão tracionado, com certeza ficou na sombra, e o 

Cristian usando carro público que poderiam ter ido cinco então na camionete da Funasa. Diz que com 

certeza a camionete estacionada, carregou este pessoal. Diz que outra vez foram convidados para 

reunião, oito horas da manhã, e que quando chegaram o colega Alacir e o colega Jaques, já tinham 

saído, então oito horas da manhã, e perderam e se questionavam,  andavam percorrendo todo o 

município onde tem a rede de água com os engenheiros da Funasa, ninguém abria a boca, ninguém 

os respondeu nada, e acha que foi uma coisa e tem colegas que podem dizer, então ficou as coisas 

bem “no ar” mesmo. Diz que ano que vem os colegas que estiverem aqui, com certeza o colega Jairo, 

com certeza farão o mesmo que fizeram, vão fiscalizar e vigiar e trabalhar pelo povo, e quem tem que 

ganhar é o povo, que são merecedores os nossos cipoenses. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador usou o tempo de 

Líder de Governo juntamente com os cinco minutos regimentais. Cumprimenta o Presidente, 

colegas, e munícipes presentes, rádio 87.9. Diz aos assessores do deputado Bianchini que enviem o 

agradecimento, pois são sabedores do empenho com relação a 377. Deseja aos futuros colegas 

Tiago Tissot, Tiago Rosado, Ionara e Carine, que sejam bem vindos a esta Casa e que desempenhem 

um trabalho a contento da população e guiados pelas suas cabeças. Diz que procurou sempre agir de 

forma clara, esclarecendo as coisas de maneira que a população entenda, pois, muitas vezes, se 

coloca de uma forma um pouco distorcida e a população entende uma inverdade. Cita o primeiro 

exemplo, com relação a trator, não sabe se foi o colega que disse que tinha trator parado lá no Carovi. 

Diz que o trator, realmente, fez serviço e se ficou parado lá, até o secretário lhe falou hoje, que foi por 

que o tempo choveu e não tinha como trabalhar e enquanto passasse a chuva ele ficou lá. Da mesma 

forma que citou a grande propriedade, o colega poderia ter citado que o trator também ficou dois dias 

e fez mil e poucos fardos de feno numa inscrição para o senhor Diego Froner. Diz que não tem dois 

pesos e duas medidas, pois da maneira que o colega colocou, o ouvinte entendeu que fica o pequeno 

produtor e é só feito para grande, e a verdade não foi isso aí. Diz que o trator ficou parado por que 

estava chovendo, essa é a grande verdade. Com relação a projetos, diz que não irão aumentar 

despesas, pois as pessoas que, hoje, estão propondo o aumento das vinte horas já são contratados. 

Diz ser essa sua opinião e é bem simples e não adianta usar desculpa disso ou daquilo, simplesmente 

vota ou não vota. Cita que o que querem é que o projeto vá à votação e se quer votar a favor, que 

vote a favor, e se quer votar contra é bem simples. Por último faz referência e parabeniza todos os 

que se elegeram, Tiago e Ionara da oposição e seus companheiros de partido Tiago Rosado e Carine. 

Vai se deter na Carine, primeiro pela excepcional votação que fez, pois fazer trezentos e quarenta e 

dois votos em um município do tamanho do Capão do Cipó não é pouca coisa, se analisar o maior 

percentual do Rio Grande do Sul. Questiona o porquê que fez esses votos, fez pela pessoa, pela 

maneira correta que sempre agiu, esse é o resultado de um trabalho que, muitas vezes, não adianta 

vir com outras palavras ou tentando “dobrar a esquina” tentando denegrir, isto não vai acontecer, pois 

a população a conhece e sabe quem é. Fala isso, pois por motivo de laudo não teve na sessão 

passada, mas até quer pegar cópia dessa sessão, onde de certa forma, como colocaram, quiseram 
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denegrir a tua imagem e acha que esse não é o objetivo, dizendo que gastou dois milhões e não sabe 

mais quanto. Diz não ter os números exatos, mas isso não é verdade. Primeiro, diz ter certeza e a 

mesma já falou lá fora que o posto está à disposição de uma auditoria a qualquer momento, por quem 

quer que seja, a qualquer hora, durante o tempo em que a mesma esteve lá. Ressalta que façam 

auditoria e o que quiserem, só vamos deixar claro que um posto de saúde tu tem quinze por cento que 

tu é obrigado a deixar, por lei. Diz que o que é gasto no posto de saúde, não se detém só a remédio, é 

PIM, assistência farmacêutica, melhoria de infraestrutura. Diz que não irá ler, pois serão dez, vinte 

itens que é designado para um orçamento de um posto de saúde, e da forma como se coloca, muitas 

vezes fica pensando que foi gasto em remédio e em exame, quando na verdade não foi. Diz que 

queria deixar isso claro e dizer para a Carine que siga o trabalho sendo verdadeira e trabalhando para 

o bem da comunidade, como sempre foi. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: O 

vereador usou o tempo de Líder de Governo juntamente com os cinco minutos regimentais.  

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz realmente colegas o 

que falaram é fato, até a colega Marilene falou, sua comadre, a engenheira saiu com o Cristian, de 

manhã, mais a Michele com o pessoal da Funasa e a camionete ficou na frente. Diz não saber por 

que não usam a camionete da Funasa isso tem que perguntar para ele, porque outras vezes que eles 

vieram aqui foi sempre no carro da prefeitura, mas talvez isso mude na administração que vem, 

vamos ver. Diz não saber, até falou com o prefeito depois da eleição diversas vezes, nos últimos dias 

agora não, mas disse inclusive para ele, diz ao colega Rodolfo, inclusive ele deve estar lhe escutando 

e todo o povo que está lhe escutando que não se arrepende e se o próprio tem alguma parte de culpa 

ou lhe culpam por alguma coisa dessa eleição, diz que correu dia a dia dessa eleição buscando voto 

para quem a UDP indicou de prefeito e para quem a UDP indicou para vice-prefeito. Diz que se 

perderam isso, é o caso do nosso amigo Tiago Tissott, muito válida a explicação hoje para os 

mesmos e setenta por cento foi o que ele explicou para os mesmos, o porquê perderam foi por esses 

setenta por cento. Fala que disse ao prefeito Meneghini que não se arrepende de os mesmos terem 

ido com o seu Serafim, de novo, porque o Meneghini perdia com duzentos votos, isso disse para ele. 

Fala do aditivo que é para as redes de água, que vai ficar este recurso, projeto porque estava aí a 

Funasa para ver se até o final do mês tem que assinar o aditivo para ocupar este recurso e depois 

vem o recurso, e se não fizesse isso não teria como ocupar o recurso depois para o Osvaldo e para o 

senhor Jaques terminar as redes de água. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Diz que o vereador Jairo pode ter 

certeza que se ficar o dinheiro todo mundo vai ter água e vão fazer água. Diz que o colega falou em 

aditivo e o aditivo que eles podem usar agora, até o dia trinta eles têm para renovar o convênio, mas 

esses dois milhões não tem. Cita que tem quatrocentos e vinte e três mil duzentos e noventa e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos, que estão sobrando de saldo, de juro. Diz que esse periga eles 

usarem e por isso que eles vieram aqui querer levar o restinho que tem no caixa. Diz que eles fizeram 

setenta por cento das obras, gastaram cinco milhões novecentos e sessenta, e quantas pessoas 
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estão sem água, no Inhacapetum não tem água, nem fizeram os valos ainda. Fala que somou e que 

as caixas eram setenta e cinco reais, cada, somando trezentos e setenta e cinco e o cano de metro de 

água, o preto, dez reais, somando cento e cinquenta metros, dá um milhão e meio, mais cento e 

cinquenta mil reais para limpar os poços prontos, eles fizeram só dois, e deu dois milhões e vinte e 

cinco. Cita que para fazer os valos eles ganharam três milhões novecentos e sessenta. Diz ter coisas 

que como é dinheiro público, e questiona por quer esses “cara” da Funasa vieram ali e chamassem 

alguém, até os vereadores que estão hoje e os que se reelegeram podiam chamar, se o “cara” fosse 

transparente dizia para participar da reunião, do debate, dizendo que tem isso, tem aquilo por fazer e 

tem esse dinheiro tem aquele. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Fala aos colegas que não esperava que uma brincadeirinha fosse 

suscitar todo um desabafo do colega Jairo e também não é defensor do prefeito Meneghini, que é seu 

amigo, mas separam a parte política, e os colegas dentro do partido, dentro da situação, têm que 

avaliar o que foi feito e o que não foi feito de errado. Diz que para os mesmos cabe uma ironiazinha ali 

no cantinho estes dois meses que lhe resta. Diz que não está mexendo muito com o Miguel, que o 

Miguel está meio triste demais, e a colega Regina parou de falar. Diz que fica tocado com esta 

situação que acontece agora, e o Jairo também finalizou dizendo que quando se faz uma composição 

para uma eleição alguém vai perder e temos que saber conviver. Fala que está escutando sobre 

dinheiro de Funasa, e diz que não vai estar aqui e sim no Carovi, mas vai querer saber pari passu, 

tudo que vai acontecer de agora em diante e a partir do dia primeiro de janeiro vida nova e vamos ver 

quantos quilômetros vão fazer, quantos metros vão fazer, como vai ser e como não vai ser. Diz que 

não vai ser mais vereador, mas vai ligar para os vereadores que apoiou, o vereador que ajudou 

eleger, que o mesmo votou, deu o seu votinho lá, e torcer sempre pensando, e acha que é uma coisa 

maior, os legisladores e os que vão assumir é que os interesses de Capão do Cipó têm que estar 

acima de todo o resto, primeiro o nosso Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Para finalizar 

essa questão de eleição e, de repente, não finalizar, pois esse é um assunto recorrente e corriqueiro e 

acha que nem devem para de falar mesmo, têm que seguir falando, cita que a política tu tem que 

saber ganhar, saber perder e ponto. Quer deixar bem claro e registrado e vai usar palavras do colega 

Rodolfo, que usava em outras sessões: “Nada como um dia após o outro”! Vai falar em alto e bom tom 

que, primeiro, o PMDB não está morto, ele está muito vivo, e nem a UDP não está morta, está muito 

viva e daqui quatro anos vão ter eleição e vai ser tudo de novo. Fala isso com uma tranquilidade muito 

grande, pois estão vivos e muito vivos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta aos presentes, 

público presente, em especial as vereadoras eleitas: Carine e Ionara e aos vereadores: Tiago Tissot e 

Tiago Rosado, parabenizando-os e desejando sucesso na Casa. Diz que dia vinte e um é o Dia do 

Lixeiro, importante profissão no dia a dia e dia vinte e oito é o Dia do Funcionário Público, o qual 

deseja parabéns a cada um, em especial os do nosso município. Sobre os projetos que estão 

entrando, gostaria de deixar bem claro que essa moda, diz ao Jaques que será vice-prefeito, começou 

na administração do seu Osvaldo. Cita que na gestão do seu Serafim até foi solicitado para ele, pelos 
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funcionários, de efetivar de vinte para quarenta e ele não quis, pois disse que iria gerar uma “cascata”, 

um ia pedir e outro ia pedir. Ressalta que seu Osvaldo pecou quando iniciou com essa moda e de lá 

para cá só continua. Diz que tem que se prestar muita atenção quando as pessoas vêm para o Capão 

do Cipó elas sabem para quantas horas é, sabem o valor do salário e sabem a carga horária. Diz que 

quando o colega falou da veterinária, que ela é muito importante, só acha que o colega Alacir foi um 

pouco infeliz ao dizer que ela só dá remédio para as vacas. Diz conhecer pouco dessa profissão, mas 

que ela faz muito mais que isso, ela atende todo mundo, além da obrigação dela, sendo uma 

funcionária que, realmente, merece o nosso respeito. Agradece aos assessores do Bianchini pela 

presença, pela participação, e que bom que as obras da 377 reiniciaram, sendo muito importante para 

nosso município que seja concluída, é nosso vai e vem e quem sai daqui e vai para Santiago está 

muito ruim, e quem sai daqui e vai para Ijuí está muito pior. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente passa a palavra à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder 

Partidário, PP: Cumprimenta os funcionários públicos pelo seu dia, vinte e oito quinta-feira, dia do 

funcionário. Fala que uma administração só funciona quando os funcionários estiverem ao seu lado, 

daí vai bem graças ao trabalho deles. Diz que quanto à Secretaria da Saúde, colega Miguel, quer 

dizer que tem pessoas que tem três, quatro hectare de terra e não ganhou a consulta de trezentos 

reais, não estão ganhando. Agora gostaria de saber o porquê pessoas simples do município e não 

estão ganhando. Fala quanto o feno, Miguel, quantos fardos a prefeitura fez este ano, e se já 

inauguraram a enfardadeira da Secretaria da Agricultura que está no parque, deve ter sido 

inaugurada, se fez mil sacos. Diz que fez muito mais de mil sacos, fez mais de dez mil sacos quando 

esteve na secretaria, horrores de fardo. Quanto à Funasa tem que fiscalizar primeiro este ano cinco 

milhões e pouco e prestar conta até dezembro dessas redes de todos este cinco milhões, entregar em 

dia a prestação de conta e diz que tem fotos onde a patrola estava tapando, que era aquele popular 

“sapo”, que era para tapar e tem as fotos. Questiona onde foi parar aquele dinheiro que era para o 

popular “sapo” tapar, a patrola está tapando as redes de água, e o Serginho tapou muito de retro 

escavadeira, e ele sabe que onde era para por areia e tapar com o “sapo”, e estava tapando com retro 

escavadeira. Diz que ele se faz presente e perguntem para ele. Diz ter certeza que ele fala a verdade 

e isso tem que saber. Diz ter certeza que o Froner fez cento e setenta quilômetros de rede de água 

com recurso próprio, e vão fiscalizar este ano e depois a gestão que vem, não vai ser vereador aqui, 

mas vai ajudar a cobrar também as coisas que estiverem erradas, jamais vai estar nove tratores 

parados e não ter operador de máquina para ajudar os pequenos produtores. Agradece e devolve a 

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

DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala ao colega Miguel sobre os comentários da 

Carine, e o que mais gasta para o próprio é a área da Saúde, com os profissionais da saúde, isso é 

indiscutível. Outra coisa fica muito feliz, e o colega Miguel foi muito feliz na colocação porque não 

passa financeiramente nas tuas mãos, é limpo não passa um centavo, se alguém jogar que passou 

algum centavo pela Saúde é um grande burro, vai chamar de burro, pois não passa dinheiro, dois 

milhões não passa pela Carine, pode ter certeza que quem paga é administração municipal. Pede que 

deixem de hipocrisia, de falar besteira do que não sabem o que estão falando, nada passa pela 
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Carine e os méritos da Carine ninguém vai tirar, só o povo que votou em você e não tem o que fazer. 

Diz outra coisa temos que reconhecer quando a gente perde, e disse aqui o primeiro dia que dava os 

parabéns à oposição que ganhou, e tem que respeitar, mas o que não admite é a falta de respeito de 

muitas pessoas, ignorância de muitas pessoas porque diz que passou na carne aqui, se alguém acha 

que quem apanha esquece, deixa assim que o futuro espera. Diz ser bem como o colega Rodolfo fala, 

que o futuro espera, e quem acha que quem apanha esquece, não esquece, podem ter certeza disso 

e podem achar que tem esquecido, mas quem leva tudo na cara não esquece, pode ter certeza disso. 

Fala mais uma coisa mandar um abração para o Renato que andou caindo, estourou o tornozelo, está 

se recuperado em casa. Fica triste porque é o momento de colher as lavouras e um grande abraço 

para o presidente Renato Bender. 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: 

OF. 141/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 846/2016. OF. 142/2016, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 027/2016. PROJETO DE LEI 027/2016, do Poder Executivo, que 

“Altera regime de trabalho do cargo Técnico Científico I, “Veterinário” e dá outras providências”. OF. 

143/2016, do Gabinete do Prefeito, informando o porquê não precisar enviar impacto financeiro para 

os Projetos de Leis 025/2016, 026/2016 e 027/2016. OF. 01/2016, da AFUMCACI, convidando 

servidores públicos para almoço em comemoração ao Dia do Servidor Público, quinta-feira, no CTG a 

partir das 12h00min, em conjunto com o Sindicato dos Municipários. Após o senhor Presidente 

convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 024/2016, do Poder Executivo, que 

“Institui o Conselho Municipal de Educação-CME revoga a lei nº 066/2001 e dá outras providências”, 

sendo que o vereador Ibanez Garcia pediu vistas para melhor análise. Após o senhor Presidente 

coloca em votação o pedido de vistas que ficou aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 1º/11/2016, 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, 25 de outubro de 2016.  

 

 


