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ATA N° 17 / 2013 (Ordinária) 

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2013, às 18:00 horas, 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 2013. 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 à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 16/2013, da Sessão Ordinária do dia 23/04/2013, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e 

comunidade presente. Solicita ao secretário de Obras que coloque duas cargas de pedras para seu 

Adolfo, no assentamento Santa Rita, perto da ordenha, e para seu Osvaldinho Martins, no 

Inhacapetum. Pede que seja terminado o serviço no seu Givago, no assentamento Sepé Tiarajú, pois 

está aguardando. Pede moção de pesar a família do Álvaro Chagas e da professora Leda, pela morte 

de sua genitora. Pede à Secretaria de Meio Ambiente que seja feito encanamento de água e colocado 

lixeira no cemitério municipal. Solicita um abrigo escolar próximo a casa da dona Ester Ferraz, no 

assentamento 14 de Julho. Parabeniza a Simone e sua família pela festa de formatura, sábado, 

estava muito bonita e ela é merecedora pelo esforço. Diz que conversou com o prefeito, pois o mesmo 

procurou sua bancada, para falar sobre o projeto de criação da Secretaria do Planejamento, a qual diz 

que eram contra sem a extinção do cargo de gestor de projetos. Fala que agora irão votar a favor, 

pois ele prometeu de mandar projeto extinguindo o cargo. Diz que os pais querem saber por que 

estão pegando só uns alunos de determinados projetos do CRAS, sendo que no passado pegavam 

todas e ganhavam almoço. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos presentes, ao jornal A Folha e aos 

ouvintes da 87.9.  Seguindo a mesma linha, e com a preocupação que os vereadores e os gestores 

públicos devem ter em procurar meios e formas, saindo da crítica e com trabalho sério, de alternativas 

de desenvolver o município, dando seguimento ao assunto do fumo, cita que sua região de origem, 

Jaguari, com quatro ou cinco hectares, os produtores tem uma renda anual em torno de cinquenta mil 

reais/líquido. Diante disso avisa aos produtores que ficou marcado para dia 08 de maio, às 13h30min, 

na Sala de Reuniões da Prefeitura, uma reunião com a empresa Souza Cruz, para colocar a proposta 

deles. Cita que eles irão investir em fumo de galpão, devido nossa região e solo se adaptar mais. Fala 

que eles financiam o galpão, a semente e o adubo, dando o necessário para o início da produção. 

Estão divulgando na rádio e pede aos colegas que divulguem em suas regiões. Fez o esforço que lhe 

cabia no projeto, e diz que de quinze a vinte produtores eles se instalam aqui. Torce para que dê certo 

o projeto. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA 

Estado do Rio Grande do Sul 
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(PT): Cumprimenta os colegas, comunidade presente, jornal A Folha e ouvintes da 87.9. Parabeniza o 

colega Marcelo Brum, da prefeitura, pela grande atuação, em Brasília, com o programa A Voz do 

Campo, programa esse que engrandece o nosso município. Diz que ele lhe passou, que em breve, 

haverá ajuda de custo do governo federal para o município. Elogia o programa, criado por produtores 

daqui. Elogia o secretário de Obras pelos serviços feitos, e quem criticou as estradas é por que não 

andou nelas. Diz que as outras secretarias também estão fazendo sua parte. Diz que a Secretaria de 

Saúde está se moldando assim como a de Administração e Educação. Fala que com apenas quatro 

meses de governo estão funcionando bem, em vista do que era no passado. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta 

os colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9.  Diz que na sessão passada esqueceu-se de 

parabenizar as cantoras do CRAS, pelo projeto iniciado no governo passado e que deve continuar ser 

incentivado pelo secretário João Vargas. Parabeniza em especial a Maira, a Rose Reimann e sua 

filha, do Carovi, pela excelente apresentação. Fala que semana passada foi votado o projeto de 

Diretor de Posto, o qual justifica seu voto ao povo, pois quando foi secretária de Saúde sempre pediu 

ao prefeito Serafim que fosse criado esse cargo, porém com o nome de Secretário Adjunto, e que a 

criação do mesmo dá mais autonomia para o servidor, podendo responder junto ao secretário. Diz que 

conversou com o Erico e seu Alcides e será extinto o cargo anterior. Cita que sempre disse que se a 

funcionária Carine saísse, ficaria pior a secretaria. Ressalta que fará o que é certo aqui dentro, doa a 

quem doer. Parabeniza o secretário Jaques pelas estradas, que estão boas, porém devem melhorar, 

a exemplo da estrada que passa em frente à Granja Real, que o Joãozinho do ônibus lhe pediu que 

falasse. Fala que irá partir daqui da Casa um projeto para comprar maquinário novo, trocando os 

sucateados e fluindo os serviços. Sobre o projeto da Secretaria do Planejamento diz que todos são 

sabedores de sua posição, pois não iria votar a favor, e agora com a mudança os oito vereadores irão 

votar a favor, pois será extinto o outro. Diz que as cidades da região estão todas criando Secretaria do 

Planejamento para buscar recursos. Ressalta que passará a votar a favor do projeto e no mais o que 

o seu prefeito fizer de bom, estará ao lado, sempre. Assim como se não concordar em algo, colocará 

na Tribuna sua opinião. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9.  Fala que amanhã, dia 1º de 

maio, é o Dia do Trabalho, e homenageia a todos, pois foi um ano feliz para os lavoureiros, talvez 

alguma frustrou, mas foi boa a safra e quem planta colhe. Parabeniza sua amiga Simone pela 

formatura, sábado no CTG, muito linda a festa. Sobre a secretaria, diz que havia dito que se 

extinguisse o cargo de gestor de projetos votaria a favor, e hoje colocaram isso ao prefeito, e sua 

bancada irá votar a favor, após a vinda da mensagem aditiva. Ressalta que foi o que faltou vir do 

cargo de Diretor de Posto, pois aí votariam a favor, também. Diz que daqui noventa dias inicia a 

construção das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, e que já passou uns dias 

desse tempo e o secretário de obras terá muito serviço pela frente. Fala que as casas serão perto do 

seu Derli e do Posto de Saúde, e para o ano que vem o pessoal já estará morando nas suas casas 

novas. Cita que sua bancada colocou ao prefeito que o que for de bom para o município conte com 

eles, pois o que interessa é a população de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à mesa. 
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VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 

87.9. Diz que amanhã é uma data muito especial para os agricultores, vereadores, funcionários 

públicos e toda população, pois é o Dia do Trabalho. Sempre disse que o prefeito sem secretários, 

vice, funcionários e produtores jamais o município iria crescer. Deixa um abraço aos trabalhadores. 

Agradece a presença do jornal A Folha, e ressalta que a imprensa divulga o trabalho dos vereadores. 

Diz que hoje à tarde tivemos a presença do prefeito aqui na Câmara, onde pediram ao prefeito que 

extinguisse o cargo de gestor de projetos, e ele concordou, daí serão a favor da criação da Secretaria 

do Planejamento. Diz que jamais irão prejudicar, pois querem ajudar o município. Reforça as palavras 

da colega Regina sobre os cantores do CRAS, pois estava muito bonita a apresentação. Parabeniza a 

Simone pela formatura. Sobre o projeto das casas populares, do programa Minha Casa Minha Vida, 

diz que irão se reunir, pois tem noventa dias para início na obra, são quarenta casas e a Secretaria de 

Obras tem bastante serviço nas casas e ainda faltam trechos de estradas para fazer. Parabeniza o 

secretário de Obras e toda sua equipe pelo belo serviço que está sendo feito. Diz que sua bancada é 

unida e disseram ao prefeito que conte com eles. Diz que tem coisas boas e ruins na administração, 

mas cada dia o município cresce mais. Agradece e devolve a palavra à mesa. O senhor presidente 

passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9 e jornal A Folha Regional. Agradece pela terceira vez 

a escolha de seu nome como vereador mais atuante. Agradece a imprensa, pois sem a imprensa é 

difícil de trabalharem à altura dos munícipes e precisam dos jornais e rádios. Esteve em reunião na 

cidade de Jaguari, a respeito de energia elétrica, com a presença de inúmeros vereadores da região e 

o diretor da ANEEL. Fala que no verão os problemas são maiores, e disse lá que aqui tem gente 

querendo investir em pivô e não podem, e que deveriam pensar no nosso município doze anos atrás e 

olhar com outros olhos para Capão do Cipó. Diz que não resolve só a troca de postes e sim a 

colocação de alimentadores com mais potência, pois precisamos de condição para crescer. Participou 

ontem, em São Pedro do Sul, com o prefeito Meneghini, de audiência sobre a BR 392, que ligará 

Porto Mauá a Santa Maria, sendo que lá o prefeito colocou que quer que a rodovia passe o mais 

próximo da nossa cidade, barateando os custos com frete. Fala que o prefeito Meneghini estará 

sábado, próximo, na Fenamilho com o deputado Paulo Pimenta, que está à frente da BR 392. 

Ressalta que temos chance de que ela passe aqui perto. Sobre a presença do prefeito na Câmara, diz 

que são as mudanças boas que estão vindo, e que dessa forma as coisas andam melhor. Reconhece 

que o prefeito pensa no todo e quer o apoio de todos os colegas e não só de sua bancada, pois com 

isso quem ganha é o povo. Parabeniza a todos pelo Dia do Trabalho, que deve ser comemorado por 

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

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a todos pelo Dia do Trabalho, pois todos somos 

trabalhadores e honramos com nosso compromissos, trazendo o desenvolvimento para o nosso 

município.  Diz que hoje, dia 30 de abril, é o Dia do Ferroviário, onde se orgulha em ser filho de 

ferroviário. Lembra do progresso que as ferrovias trouxeram ao país, e vê autoridades de todos os 

níveis querendo a volta das ferrovias para desafogar as rodovias do trânsito de caminhões pesados. 
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Diz que até era um perigo sair na 377, pois eram muitas carretas escoando nossa safra, sem contar o 

mau estado das estradas. Associa nos votos de pesar ao falecimento da dona Catarina Chagas, mãe 

dos colegas Álvaro e Leda. Comenta sobre o lixo eletrônico, e quando era o secretário Voltz, lutou 

pela destinação correta do mesmo. Cita que entrou em contato com uma firma de Ijuí, e eles se 

propuseram em receber o nosso lixo eletrônico, sem custo, só tendo o custo de oito reais para os que 

estiverem com os tubos de imagem quebrados. Diz que irá passar o telefone para o secretário do 

Meio Ambiente e o endereço da empresa para que ele veja isso. Diz ao colega Miguel que, apesar de 

não ser fumante, apóia o projeto do fumo, e que quando foi secretário de agricultura tentou, porém 

não deu certo. Torce que agora dê certo, pois é uma super renda para os produtores. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Fala sobre o 1º de maio, Dia do Trabalho, e que 

todos somos trabalhadores e é um dia de todos sentirem-se honrados e se envolver em 

comemorações. Reforça as palavras dos colegas e cita que o prefeito se reuniu com a bancada do PP 

para falar sobre administração e, principalmente na opinião do prefeito, trabalhar unidos. Diz que essa 

foi a linha do prefeito, e escutaram atentamente as palavras e lhes disseram que a bancada do PP 

sempre, sendo oposição e situação, foi ao lado dos interesses do município. Diz que não é seu estilo 

tecer ou viver de críticas, porem nesses últimos quatro anos viveram só de críticas, que não levaram a 

lugar algum. Diz que depois o prefeito se reuniu com os nove vereadores, e que talvez faltasse isso 

da parte do prefeito Froner, pois falhou em não ter tempo ou não querer esse diálogo. Nesse encontro 

disseram ao prefeito que não arredam uma vírgula do serviço de fiscalização, principalmente de ser 

oposição. Ressalta que de sua parte jamais houve e haverá críticas infundadas, pois acima de rixas 

partidárias há o interesse do município de Capão do Cipó. Disseram ao prefeito que se ele retirar o 

cargo de gestor de projetos tem os votos favoráveis, do contrário não. E o prefeito prontamente os 

atendeu e será retificado para ser criada a Secretaria do Planejamento, assim como em toda a região. 

Cita que o prefeito disse que com a criação da secretaria, futuramente virá projeto para mais um cargo 

CC, em torno de mil reais o salário, e quando entrar a bancada sua será a favor, pois precisa ter em 

torno de três funcionários na secretaria. Fica feliz com as palavras do colega Ibanez, pois não se pode 

fazer remendo, e sim prevenção. Lembra quando a empresa trocou os isoladores, melhorou a energia 

elétrica. Cita uns dez postes que se encostar cai, pois estão podres, e dia de tempestade a 

comunidade ficará sem luz, igual ficamos esses dias, sem explicação. Questiona-se onde estava 

quem cuidou das estradas ano passado, pois poucas vezes foi feito uma safra tão boa, com relação 

ao escoamento da soja. Diz isso, pois trabalhou um mês em um caminhão grande, e não precisava 

desviar, pois não tinham buracos. Agradece ao secretário Jaques pelo serviço. Diz que a nossa 

comunidade é trabalhadora, e com muita capacidade de diálogo. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador fez uso de seu 

tempo de liderança juntamente com os cinco minutos regimentais. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Inicia dizendo ao senhor presidente que quando 

se fala em desenvolvimento, em desenvolvimento de uma região como um todo, não tem como não 

falar de estradas. Sobre energia elétrica, como o senhor presidente tinha colocado antes, diz ser 



0119 

 

interessante a atitude do prefeito, que saiu e foi em uma reunião em São Pedro para tentar fazer com 

que esta BR que está saindo, passe o mais próximo do nosso município. Fala, também, que o senhor 

presidente foi lá em Jaguari participar da reunião da AES Sul, tudo isso é desenvolvimento, pois une 

energia, estradas e até mesmo ferrovias. Diz se associar ao vereador Jairo na sua preocupação com 

o lixo eletrônico, e que pode contar com ele com o que precisar. Por fim deixa sua saudação a todo o 

povo de Capão do Cipó pelo dia do trabalhador. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ODIR FERNANDES DE OLIVEIRA, Representante de Partido, PT: Parabeniza a todos os 

trabalhadores e trabalhadoras do município e da região pelo nosso dia, produtores, setor agrícola, que 

amanhã curtam esse dia, que seja um dia prazeroso, pois é um dia que enaltece todo o povo 

brasileiro. Comunica que no Carovi, quinta-feira, irá começar as obras do ginásio poliesportivo, a partir 

das 13h00min, aonde tal será de grande utilidade para a comunidade. Por fim agradece a todos os 

vereadores da bancada do PP, pela sensibilidade em se reunirem com o prefeito e terem um diálogo. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, 

PMDB: Agradece ao prefeito por ter vindo aqui e conversando com a bancada do PP e com todos. Diz 

que isso é uma coisa que faltou muito na administração anterior e que quando seu colega Rodolfo 

coloca aqui que criticavam muito, fala por si mesmo que sempre criticou o que considerava errado e 

que poderia ter sido corrigido. Fala que isso os levou em algum lugar, tanto é que estão na 

administração, hoje, e dessa vez vai ser nove vereadores juntos com a administração. Acredita no seu 

Alcides e que ele vai fazer um trabalho em parceria com os vereadores. Diz que tem muitas coisas 

que escuta aqui e coloca lá para ele. Diz que o que o seu colega Alacir falou, na sessão passada, 

sobre os agentes de saúde, também está batalhando por isso faz tempo, pois esses anos que 

passaram eles ficaram sem insalubridade por não ter sido feito contrato de perito para fazer isso. 

Ressalta que estão dando em cima, e que parece que já foi licitado um para vim que irá fazer todo um 

levantamento, em todas as secretarias, para ver quem tem que ganhar insalubridade e quem não tem. 

Diz que as coisas erradas do governo, que estão acontecendo, não defende, porém tenta resolver, 

conversar, tanto é que não ia votar a favor da secretaria do planejamento. Acha que cada um tem que 

dar o melhor de si, fazer o certo. Aproveitando, deseja a todos um feliz dia do trabalhador, ao povo 

cipoense que faz de Capão do Cipó um município grande, próspero, que cada dia está crescendo 

mais. E quanto aos vereadores e administração, diz que estão trabalhando para que isso melhore 

cada vez mais. Diz que esse mérito que foi falado antes, da Secretaria de Obras, que as estradas 

estão boas, isso é mérito de toda a secretaria, e que quem está sendo a revelação da secretaria é o 

senhor Hélio, que nunca trabalhou em administração, nunca trabalhou em estradas, e pegou aceitou e 

está dando o melhor de si. Então finalizando parabeniza a ele e a todos cipoenses. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Inicia dizendo 

que o seu Hélio tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de tirar as pedras nas 

propriedades. Sobre a Brigada Militar diz que teve um problema com a viatura e acha que o governo 

do estado está tendo um pouco de descaso com Capão do Cipó, e que a última viatura que veio foi a 

Câmara de Vereadores, junto com o ex-prefeito Serafim, que fizeram uma comissão e foram a Porto 

Alegre e conseguiram a camioneta, só que isto já faz tempo e agora pifou que não anda. Diz que 
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querem agora que a comunidade ajude a pagar, sendo que na nossa região a produção é de mais de 

dois milhões de sacos de soja, e a comunidade tem que manter a segurança de Capão do Cipó. Acha 

que isso é um descaso com Capão do Cipó, pois enquanto no meio ambiente, em Porto Alegre, 

acharam quase quinhentos mil reais, do pessoal que desviou dinheiro. Diz que se mandasse 10% ou 

15% já dava pra comprarmos uma camioneta nova para Capão do Cipó. Acha que já chegou a hora 

de fazer uma comissão e ir a Porto Alegre, no governador, e pedir uma camioneta nova. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz 

concordar com o seu colega Alacir no caso que devem auxiliar a segurança do nosso município, mas 

diz não concordar com que sempre tenha que sair dos bolsos da comunidade. Fala que a construção 

do prédio da brigada e esses carros que tem, uma boa parte foi à comunidade que contribuiu. Fala ao 

senhor presidente que vamos ter que colocar isso na Consulta Popular, pois aí vamos votar para que 

venha uma camioneta nova para o nosso posto da brigada de Capão do Cipó. Diz que isso já foi feito, 

só que na verdade eles retiram os carros daqui, vem um carro bom para cá e eles levam embora. 

Questiona-se quando é que vamos ter um carro bom para Capão do Cipó. Parabeniza também A Voz 

do Campo que está levando o nome do nosso município, lá em Brasília. Por fim parabeniza o vice-

prefeito que domingo foi para cima de um trator gradear e globiar, aonde tal fez sete lotes no 

assentamento. Diz que então ele está fazendo jus ao salário de vice-prefeito. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: CONVITE, do Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do Sul, para I 

Seminário de Qualidade no Setor Público e Desenvolvimento Local, em parceria com a ACAMVALE, 

às 19h15min do dia 02 de maio de 2013.  OF. 072/2013, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Lei 

de nº 650/2013 a 653/2013. OF. 014/2013, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 

028/2013. PROJETO DE LEI 028/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza desafetação de áreas de 

propriedade do Município de Capão do Cipó e dá outras providências”. OF. 039/2013, da Secretaria 

do Meio Ambiente, agradecendo a colaboração e participação da Câmara de Vereadores no 1º 

Passeio Ciclístico Ecológico. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será extraordinária, dia 02/05/2013, às 09h00min, e convida para a sessão ordinária do dia 

07/05/2013, às 18h00min. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara 

encerrados 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 a 1ª Secretária 

da Mesa. Capão do Cipó, 30 de abril de 2013. 

 


