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ATA N° 24 / 2013 (Ordinária) 

Aos 11 (onze) dias do mês de junho 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 23/2013, da Sessão Ordinária do dia 04/06/2013, que foi aprovada por unanimidade.  

Após o senhor presidente pede a 1ª Secretária que faça a leitura do ofício do senhor Paulo Cardoso 

da Silveira, professor da UFSM, solicitando espaço na Tribuna Livre para falar sobre viveiro 

comunitário agroflorestal e programa municipal de recuperação ambiental. SR. PAULO CARDOSO 

DA SILVEIRA, Professor da UFSM: Cumprimenta o Presidente, que tão gentilmente cedeu o 

espaço, e os demais vereadores. Diz ser uma satisfação estar aqui, pois desde 2009 tem trabalhado 

no Capão do Cipó, e, de certa forma, hoje estão aqui iniciando um diálogo e, principalmente, 

prestando contas no trabalho que vem sendo realizado. Acha que a participação dos vereadores é 

fundamental nos processos que estão em curso e que têm o movimento. Inicialmente resgata um 

pouco do trabalho que a Universidade Federal de Santa Maria tem realizado aqui na cidade, aonde 

chegaram em 2009, através de um convênio realizado com o INCRA que previa assessoria para as 

agroindústrias de todos os assentamentos do Estado do Rio Grande do Sul, nas quais, encontravam 

no meio colonial, em Capão do Cipó, no assentamento Santa Rita. Diz que a partir da necessidade da 

constituição de uma licença ambiental para esse empreendimento, foi verificado que, como os 

assentamentos federais, não tinham ainda licença ambiental, pelos assentamentos estadual, que é 

hoje, o Nova Esperança tem essa licença, os federais, ainda não tem, e era necessário que 

efetivassem um plano de licença ambiental, o qual entenderam que deveria ser feito para os quatro 

assentamentos, já que não tinha sentido fazer um plano de compensação ambiental para apenas um 

assentamento. Diz que pensaram em fazer um plano que abrangesse os quatro assentamentos e 

suas duzentas famílias envolvidas, e passaram a constituir esse plano.  Diz que desde o início foi 

coordenado e constituído um grupo gestor ambiental, onde tinha dois representantes de cada 

assentamento e tinham a participação da Prefeitura Municipal, a COOPTEC, que é o órgão de 

assessoria dos assentados, e o próprio INCRA, que era envolvido diretamente nesse processo. Diz 

que essa constituição coletiva que iniciou em 2010, onde o primeiro passo foi aqui nessa Casa, que 

lançaram a idéia do programa, com a presença de grande número de assentados, e das entidades 

envolvidas no meio rural. Fala que de lá para cá teve muitos retrocessos, devido à grande estiagem, 

que prejudicou bastante, pois não conseguiram implantar as unidades silvopastoril, que tinham 

pensado fazer no final de 2010, bem como problemas operacionais, como qualidade da muda e 
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variação de solo. Questões que são bem comuns nessa atividade. Tiveram muitos avanços, também, 

onde um deles, extremamente significativo, é que plantaram uma idéia que, hoje, é vigorosa no meio 

dos assentados e o restante da comunidade, que a questão da recuperação ambiental, que pode ser 

desenvolvida de uma forma que não só onere o produtor, não só seja um prejuízo, uma dificuldade a 

mais para o produtor, mas que seja uma forma de geração de renda. Essa é a ideia que, desde o 

início, trabalharam, na qual tem uma grande contribuição do Cícero Genro, que está presente, e que 

tem batalhado, bravamente, que esse programa avance, e tem avançado, nesse sentido. Dentro 

desse processo, um instrumento que conseguiram concretizar é nesse viveiro, com um hectare, agro 

florestal, que todos conhecem e lêem pela imprensa que será implantado, esse ano, no Capão do 

Cipó. Diz que o recurso para implantação desse viveiro foi conseguido com a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Rural. Tiveram em uma audiência, alguns meses atrás, onde estava o senhor 

Afonso da Silva e o companheiro Nenê, que é da cooperativa, da Cooper Missões, mais a diretora da 

Chico Mendes, a Ângela, e estava, também, o secretário do Meio Ambiente, o Marcelo. Lá colocaram 

toda a situação que tinham vivenciado no Capão do Cipó e a importância que teria para o município a 

implantação desse viveiro. A secretaria foi sensível e liberou cinquenta mil reais, que é pouco, mas, 

na verdade, é um recurso inicial que permite implantar o viveiro, produzindo de cinquenta a setenta 

mil mudas inicial, de espécies nativas florestais e, inclusive, algumas exóticas, que vão fazer parte do 

plano de recuperação ambiental. Diz que, hoje, todos sabem que a nova legislação ambiental permite 

o uso de espécies exóticas em sistemas agrosilvopastoris e que, também, cultivem as nativas que é 

algo muito pouco trabalhado no Rio Grande do Sul, mas que é, hoje, uma grande alternativa de renda 

para os pequenos, médios e grandes produtores, pois as frutas nativas, elas são muito escassas. Diz 

que na verdade não existe oferta nessa matéria prima. Fala que o Rio Grande do Sul não produz 

frutas nativas, pois não existe matéria prima. Diz ser uma importante alternativa de renda e podem 

proporcionar, também. Esse recurso, diz que o único município do Estado que ganhou foi Capão do 

Cipó, o resto do recurso foi todo para unidades de experimentação, fruticultura comercial e 

hortigranjeira. Diz que era esse o plano que a secretaria e a Emater tinham pensado para o 

desenvolvimento de várias regiões do estado. Esse viveiro é uma concessão pelo entendimento que a 

secretaria tem de que esse pode ser um projeto piloto, pelo próprio estado. Em várias oportunidades 

vão poder estar aqui e colocar os saldos positivos desse viveiro. Diz que, hoje, a COOPTEC, está 

elaborando o projeto técnico do viveiro, onde em noventa dias podem ter a liberação desse recurso. 

Tem discutido e conversado muito com o prefeito municipal, que é um grande parceiro, e que vai 

viabilizar muitas questões importantes para que esse viveiro aconteça, na prática. Cita que será 

necessário alguma porta da prefeitura municipal na questão da responsabilidade técnica desse 

viveiro, e na própria terraplanagem e construções que o viveiro irá necessitar. Isso faz parte de todo 

um programa de recuperação ambiental municipal que irão começar a discutir com o prefeito, e até já 

vêm conversando, e hoje irão apresentar uma ideia mais formulada, que nos próximos anos pode ser 

extremamente importante para o município.  Diz que o viveiro é só um instrumento, assim como é um 

instrumento musical, que pode ser de alta qualidade, mas se o músico não for de qualidade, o som 

para esse instrumento, também, não será de qualidade. Diz isso por que a gestão desse viveiro, e do 
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processo, ela é fundamental, e não cabe, somente, a responsabilidade da associação Novo Rumo, 

que vai ser iniciada esse recurso, mas, todas as entidades envolvidas, inclusive a participação dos 

vereadores que tem a relação direta com as comunidades, para que possa, coletivamente, gestar 

esse viveiro e ampliá-lo, certamente, no momento próximo e fazê-lo funcionar de uma maneira 

significativa e eficaz, produzindo mudas que servirão, no início, para dar sustentação no processo de 

recuperação ambiental que deverão fazer, e que ficou conhecido como o Novo Código Florestal. Diz 

que a partir do segundo semestre desse ano todos os agricultores, pequeno, médio e grande vão ter 

que fazer o Cadastro Ambiental Rural. Diz que nós somos o estado mais atrasado nesse processo, os 

demais já estão fazendo. Diz que a partir desse cadastro vai ser elaborado um PRA– Programa de 

Recuperação Ambiental, para cada propriedade, onde as áreas que deverão ser recuperadas serão 

fatiadas em dez parcelas, ou seja, em dez anos, com parcelas anuais. Para sustentar essa 

recuperação ambiental que esse viveiro terá um papel importante, mas não suficiente, pois além do 

viveiro terão que contar com mudas produzidas em outros locais, e nesse ponto a FEPAGRO, de 

Santa Maria, tem um papel fundamental e pode ser uma porta muito importante da qualificação 

técnica dos operadores do viveiro, da gestão do viveiro e, principalmente, o fornecimento de mudas 

de qualidade que irão necessitar. Diz que a qualidade de gestão é fundamental, e a partir de hoje irão 

começar mais um passo, posterior mais outro e começar a discutir esse plano de recuperação 

ambiental. Fala que ele irá prever e envolver a ação do município diante dos produtores pequenos, 

que pela lei agrícola são produtores de até quatro módulos rurais, produtores médios que são de 

quatro a quinze módulos rurais e grandes com mais de quinze, pois acham que todos deverão fazer 

essa recuperação ambiental e todos podem ser parceiros desse processo. Certamente, num momento 

próximo, junto com a prefeitura, irão discutir com a Câmara de Vereadores esse programa de 

recuperação ambiental, que imagina que possa ser um instrumento importante de desenvolvimento do 

município. Agradece. O senhor presidente agradece ao senhor Paulo Cardoso da Silveira pelas 

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

espaço regimental de 05 minutos. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-

presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9, demais funcionários e comunidade cipoense. Relata o programa do Serginho, agradece 

primeiramente a rádio Cipoense, pois se não fosse a rádio estar aqui hoje pelos diretores Leandro e 

Roberto que estão tocando a rádio no município fazendo programas e trazendo gente. Parabeniza 

diretor do programa Panorama Rural, Serginho, belíssimo programa e espera que possam cada vez ir 

mais longe e levar o nome do município junto. A respeito da reunião que vai se realizar segunda-feira 

dia 17 de junho, da Consulta Popular, pede apoio de todos os colegas para botar aqui na Câmara o 

número de pessoas para votar nos delegados para escolher as demandas que serão votadas em 

agosto. Fala então da importância que a comunidade venha votar e pede para que cada vereador 

traga, convide pelo menos dez a quinze pessoas. Pede ao colega Rodolfo para que peça para trazer 

os alunos para que venham votar, pois quem ganha é o município e merece o apoio de todos. 

Encaminhou mais uma vez emenda pedida, coloca que o seu Décio Loureiro está tratando junto com 

o deputado Afonso Hann para que consiga aquela emenda de cem mil reais para saúde que não 
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conseguiram até dezembro do ano passado se adequar ao projeto. Diz que a emenda não vai para 

outro município, ela volta para o Governo Federal, mas depois ficam tristes. Ficou feliz, pois o 

Secretário do Planejamento já encaminhou redutor de velocidade na frente da escola Júlio Biasi, a 

pedido de moradores, já encaminhou ofício ao DAER e que provavelmente esta faltando só pintar as 

faixas. Diz da importância da reunião amanhã a partir das 09:00 horas, projeto que torce para que 

saia do papel, do horto florestal. 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.  Diz da alegria do município ser o único 

a ser contemplado com um viveiro comunitário. Sobre o plano de recuperação ambiental que vai 

iniciar pelos assentamentos, acha isso importante e mostra a grandeza, e trabalho para que eles 

principalmente dos assentamentos tenham uma forma de agregar renda à família. Acha que é o 

começo de um grande projeto. Parabeniza pela bela festa realizada no último domingo do padroeiro 

Santo Antônio. Sabe que sempre a frente de uma entidade e associação tem alguém de fibra e 

vontade de fazer e isso diz ter visto nesta diretoria. Coloca que logo irão eleger uma nova diretoria 

para a Capela Santo Antônio. Fica com orgulho de morar no bairro Santo Antônio, pois viu uma 

reforma na Capela, diretoria forte, mas, infelizmente, a dona Adelaide não quer mais continuar como 

coordenadora. Acha que ela deveria continuar por mais um tempo, falta ainda o Salão Paroquial e que 

junto com a comunidade, sempre ajudam nas festas e que é isso o que da força para que as pessoas 

se empenhem. Coloca o caso de seu amigo Nelson, que está trabalhando pelo Clube Aliança, onde 

domingo haverá torneio de bocha ele e Valdemar convidam a todos para participar e ajudar a levantar 

o Clube Aliança que é a história de Capão do Cipó. Coloca que tudo que se fez, foi feito lá, desde a 

construção da Igreja, primeiro telefone, emancipação de Capão do Cipó, reuniões da RS 377. Diz que 

lá é o marco principal, é o Clube de Capão do Cipó. Fala para se ajudarem e se unirem, para levantar 

o Clube novamente. Parabeniza Serginho pelo programa Panorama Rural, não só por domingo, às 

vezes escuta quando pode. Foi convidado não se fez presente por causa da festa da Igreja. 

Homenageia amanhã a todos os namorados e os casados que são eternos namorados. Sobre a 

Secretaria da Assistência Social, tem convite para reunião no CTG, com todos os beneficiados do 

projeto Minha Casa Minha Vida, segunda reunião, segunda-feira as 14h00min. Coloca que amanhã 

vem o administrativo da CREHNOR fazer o treinamento para o plano nacional de habitação rural, que 

deve prevalecer por mais dias as inscrições e amanhã vem uma pessoa para passar as instruções 

para os que estão trabalhando na secretaria para que saibam administrar o projeto. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com seis 

minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Ficou de citar alunos da 

turma 21, do Ensino Médio da Escola Macedo Beltrão, os quais são especiais, estão na escola e o 

olho deles está na frente, no futuro. Esses futuros cipoenses levam o nome mais longe possível, 

alunos de Ensino Religioso e Artes. Diz que tem dias que aqui neste microfone, conforme seu colega 

Miguel faz bem, deveriam somente falar de projetos, coisas boas, iniciativas, igual a do Serginho em 

trazer o deputado Luiz Carlos Heinze, conversar com a comunidade através da rádio, e levar 
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informações para um número maior de pessoas. Retoma a última sessão quando uma colega 

vereadora colocou que encontrou a saúde e deixou na mais perfeita ordem. Coloca que não é bem 

assim e queria depois de conversar com o ex-secretário Renato e encerrar esse assunto, chegou na 

hora de atirar pedra. Diz que vai responder não é porque é o Renato, mas para parar com isso. 

Coloca que tem ações de junho e julho de 2008 que não existe nenhum registro na saúde. Temos 

nove mil cento e setenta cadastros documentados, tem uma falha de mil setecentos e noventa e oito 

nomes, e Capão do Cipó tem três mil e setenta habitantes. Questiona o que dizem quando foram 

devolvidas dez mil cápsulas de um remédio, mil e quinhentos de outros, vinte e três mil vencidos, AAS 

infantil quando assumiram encontraram vencidos. Diz que isto não pode acontecer. Fala para que 

olhem o rastro que se deixa, e acha que não se atira pedra quando tem telhado de vidro. Questão dos 

mananciais de água, que no dia três de junho de dois mil e nove foi feito inspeção e não havia 

nenhum que tinha irregularidade. Cita que em Entre Rios falta proteção no manancial e tem sujeira na 

caixa, no assentamento Sepé Tiarajú falta proteção no poço e tem vazamentos na tubulação, 

manancial na escola Roseli Correa coberto de sujeira e rede elétrica em péssimas condições. Diz que 

isso tudo foi quando assumiram que o manancial de Capão do Cipó sem proteção, e sujeira nas 

caixas e tubulação vazando. Coloca que pegaram assim. Não são donos da verdade, e o governo 

Froner fez e errou, pois não se acerta sempre. Diz que devemos lembrar-nos da lei da física, que 

cada ação tem uma reação. Quer que os colegas apresentem ideias para discutir com o prefeito e 

trabalhar. Diz que foi cobrado do Érico, pisou na bola, pede desculpa, mas que veja sua intenção que 

ele também errava e que pode errar hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e comunidade presente. Agradece o 

professor Paulo pela explanação e convida as pessoas que possam vim das 09h00min as 17h00min. 

Solicita a Secretaria de Obras empedramento na estrada do Alcindo Nascimento Barcelos, próximo a 

Granja Real.  Coloca que o seu vizinho Valdemir Pinto doa as pedras. Diz à Secretaria do Meio 

Ambiente, na região do senhor Neves estão clamando ainda por água prometida. Parabeniza as 

senhoras que estão fazendo o curso de manicure na sala do PIM, cedida pela secretária de saúde, 

total de quinze pessoas com muita vontade de aprender. Reclamação a Secretaria da Assistência 

Social, uma senhora lhe procurou, dona Mara Dorneles, foi com o colega Alacir, até a sua casa, onde 

a casa tinha rachaduras, pediu para o pessoal da secretaria e tiveram lá olhando, mas não 

consertaram. Houve reclamações a Secretaria da Saúde, sobre remédios perdidos, hoje faltam para 

hipertensão.  Quanto ao médico, ao atraso, o pessoal fica esperando de 5 a 6 horas pelo seu 

atendimento. Coloca a Secretaria da Agricultura, que até o seu colega Antônio Jardim bateu muito 

sobre a hora-máquina que era de vinte e cinco reais, hoje por decreto do prefeito está trinta e cinco 

reais. Diz que temos o secretário que sempre defende o pequeno produtor e quem paga é o que não 

tem recurso mesmo, e a prefeitura faz não para visar lucro é para ajudar, mas o povo já está 

reclamando. Foi elogiada a iniciativa dos educadores em organizar a caminhada com os alunos da 

escola Júlio Biasi pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente aproveitou 

para mudar de local. Coloca que tivemos a honra de ter o deputado federal Luiz Carlos Heinze no 

programa do Serginho. Acha que ele é o nosso defensor e mais um milhão de emendas já mandou 
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para o município. Fala que ele é o deputado que nos visita não só em quatro em quatro anos, se 

preocupa com o pequeno, médio e grande produtor. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta aos colegas, aos 

presentes. Disse que cada cargo criado aqui no município era bem pensado e não é criado por acaso, 

e que iria dar o retorno. Cita exemplo da Secretaria de Planejamento, que aprovaram juntos com o 

projeto de mais de um milhão de reais, que voltou para o município, é o projeto da retro escavadeira, 

escavadeira hidráulica e trator de esteira. Então coloca que quando chegar terão condições para 

atender a todos e colocar pedras para os produtores. Diz que tudo que é projetado se prevê isso. Tem 

que olhar não simplesmente o dia a dia, e sim pensar no município para daqui a quinze anos. Diz ao 

Paulo que conte com ele na ideia do viveiro, como vereador e técnico da agricultura. Sobre andar em 

círculos, a parte da saúde vai deixar para a sua colega Regina que entende da área, mas questiona e 

quer que a população escute e acompanhe a sua linha de raciocínio. Questiona se sabem quanto à 

prefeitura gastou em manutenção de maquinários em 2012. Coloca que tem relatórios da Secretaria 

da Fazenda onde a prefeitura gastou seiscentos e noventa e dois mil, e o estado que receberam o 

maquinário, era muita máquina no “cepo” e pouca em andamento. Não consegue fazer esta conta. 

Concorda e pede que acompanhe, e que o bom seria que não cobrasse dos produtores, mas pensa 

que se uma lavoura for mal administrada com certeza quebra. Coloca que cabe aos gestores públicos 

muitas vezes deixar a demagogia de lado e serem mais responsáveis pelos pronunciamentos. Fala 

que essa é a função, é a responsabilidade. Diz que o seu colega Alacir sabe, já foi secretário, trinta e 

cinco reais a hora é o custo. Gostaria de fazer de graça para o produtor, mas tem que ter a 

responsabilidade e cabe ter a coragem de dizer que subiu e não tem outro caminho. Coloca que o seu 

companheiro Nelson, domingo haverá festa no Clube e pede para que participem. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora fica com seis minutos, pois a vereadora Ana Maria Lourenço lhe cedeu um minuto 

de seu tempo regimental. Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Diz concordar com o seu 

colega Rodolfo, só que hoje ele lhe surpreendeu, pois diz que não falou da saúde na semana passada 

e sim da administração como um todo. Fala que falou do trabalho do Serafim e que ele entregou a 

casa arrumada. Ressalta que da saúde não falou e sim da casa, que nesse mandato pegaram 

desorganizadas, e que nem pensou no Renato Bender, que foi secretário na época do seu Osvaldo. 

Sabe do sacrifício que ele fez e sabe o quanto difícil é ser secretária da saúde, pois isso lida com a 

saúde da pessoa, da mãe, do pai, do filho, tanto é que muita coisa hoje não está do jeito que gostaria, 

mas diz saber que Marli está fazendo o possível e que a burocracia é muito grande. Fala que não tem 

nada contra o ex-secretário Renato, nem passou pela sua cabeça o nome do secretário, e que este 

blábláblá de hoje não foi para ela, pois não disse do trabalho do Renato. Coloca que este detalhe que 

o seu colega Miguel colocou, a respeito destes seiscentos mil reais, fala que é muito dinheiro e para 

um ano é quase um milhão de reais. Fala que o jeito que foi entregue o maquinário em 2009, 

caminhões comprados em 2006, três anos de usos, quem viu o estado, não está apenas falando, pois 

o pessoal foi tirar foto e está registrado em jornal o estado do maquinário. Na parte jurídica coloca que 

tem muita coisa errada. Fala que estão devolvendo dinheiro para o município de Tupã, sendo que o 
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município foi avisado e comunicado, e agora vão ter que devolver o dinheiro e com juro por cima. O 

Jairo está com perícia feita no ônibus, e que peguem esta perícia e vão falar com o Pinheiro e o 

Rodrigo, pois são erros da administração anterior, coisa que hoje disse para o Meneghini que ele não 

conseguiu mostrar seu trabalho, pois está somente apagando incêndio. Fala que quer colocar no 

PPA, para deixar no orçamento do ano que vem para fazer uma casa no pátio da escola Júlio Biasi 

para os motoristas, com banheiro, sala e cozinha, faz falta, pois hoje estão ficando no CTG, mal 

acomodados. Diz a respeito do dia 1º de maio, que sempre cobrou para fazer um evento grande para 

no dia do trabalhador e homenagear todo o povo cipoense, fazer uma coisa diferente, mas isso 

precisa de dinheiro e dinheiro vai na educação, agricultura e saúde. Fala que esteve pelo Carovi, 

semana passada, aonde o pessoal lhe falou que estão muito contentes com os médicos. Mas fala 

para a administração que não está boa, mas que deixou de ficar ruim e tem que melhorar e para 

acontecer irão ter que trabalhar junto. Ressalta que hoje eles têm essa oportunidade que não teve há 

quatro anos. Espera que o seu Alcides mantenha sua palavra, até porque ele foi vereador, votou na 

bancada do PP e colocou o seu Alacir de presidente. Parabeniza o Serginho pelo seu programa, foi 

convidada, mas não pode se fazer presente, mas o Luiz Carlos Heinze é o deputado que faz muito 

pelo município. Coloca que todos da bancada da UDP, PMDB, PT e do PDT, também irão buscar 

deputados. Por fim fala que tudo o que trouxerem de bom para o nosso município quem ganha é o 

povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre o projeto 040 de contratar uma professora 

emergencial, que a outra está em laudo, diz que foi padrinho da criança sábado. Diz isso é para 

verem o quanto tempo já deveria ter entrado este projeto. Fala para que vejam como trabalha uma 

secretaria com falta de gente. Puxa mais uma vez a orelha do Erico. Terça-feira que vem não tem 

sessão na Câmara, questiona quando é que este projeto irá ser votado. Diz que se não aprovar hoje 

vai estar quase vinte e poucos dias e a professora vai estar quase voltando. Há pouco tempo falou 

para que não viessem dizer que a criança nasceu prematura como a da Paula. Sobre o calcário, o 

secretário se faz presente, coloca que muitas pessoas não têm condições de pagar a contra partida. 

Não sabe qual a solução para ajudar, diz ser complicado. Quanto ao projeto que estão iminentes em 

perder, diz que é só não arrumar produtores que criem peixe que já perde o projeto. Até pediu para 

quem tem açude e bloco, ir à prefeitura e cadastrar para não perdermos este projeto. Quanto à fala de 

Luiz Carlos Heinze, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 todas são emendas, não veio no 

programa, mas escutou. Mais de um milhão de reais para o município e na hora de votar esquecem-

se dele. Preocupa-se, por isso não veio no programa. Seiscentos e noventa e dois mil em 

maquinários, diz que tem que cobrar do Serginho, pois foi ele secretário, e ele tem que falar para o 

pessoal o que foi feito. Parabeniza o Serginho e fala que mostre deputado que ajude independente de 

partido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA 

(PT): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental à 

vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Diz que é bom que o seu Paulo e o Cícero são  companheiros desde 2009, e que a primeira reunião 

foi lá em sua casa. Pensando em alternativas e gerações de renda o programa habitacional e 
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ambiental, coloca que está sendo desenvolvido projeto de plantio de erva, e dia quinze teve reunião 

com o pessoal da erva-mate Santiago e irão contribuir com as mudas, para dez a quinze famílias. 

Convida os colegas que querem doar para começar um novo plantio e geração de renda para o 

pequeno produtor, mais uma alternativa. Diz que quinta-feira irão a Ilópolis conhecer produtores que 

trabalham com a erva-mate e ver como eles trabalham e a Secretaria da Educação vai ajudar com o 

transporte, ainda há vagas, e os interessados deixar número do documento na Secretaria da 

Agricultura, para que possam ir juntos conhecer para depois implantar aqui no município. Diz que dará 

resultado porque todos tomam chimarrão. Sobre o COREDE, Consulta Popular, convida o pessoal 

para que venha participar e são necessários trinta votos para conseguir um delegado. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica 

com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao vereador José Rodolfo 

de Brum. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Parabeniza o Paulo que comentou um 

pouco sobre o Código Florestal e diz ser parceiro no que for preciso. Em nome da comunidade 

agradece. Convite do Nelson, que domingo terá torneio de bocha no Clube Aliança, para ajudar a 

reformar e erguer o Clube. Em nome do presidente convida a todos para prestigiar, haverá almoço no 

local. Vendo as necessidades do povo, sobre o calcário, diz que irão ter que ver com o prefeito, vice-

prefeito, Secretaria da Agricultura e vereadores o que irão fazer, pois coloca que quinhentos reais é 

caro para o pequeno produtor. Acha que um jeito deve existir para ajudar. Sobre o decreto de trinta e 

cinco reais, fala que ontem visitou famílias e lhe cobraram, pois estavam pagando vinte e cinco reais e 

agora trinta e cinco reais, mas ressalta que o prefeito sabe o que faz, mas o povo sofre. Sabe que 

vinte e cinco reais é pouco, pois se estraga um trator sabe que vai sair mais caro para arrumar, mas 

vinte e cinco reais para o pequeno produtor é muito. Parabeniza o Serginho por trazer o Luiz Carlos 

Heinze e agradece seu Nenzito que cedeu o local, os presentes e a comunidade, coloca que será 

quatorze emendas já que o deputado coloca no nosso município, desde o início do município, sempre 

ajudando o pequeno, médio e grande produtor. Fala que tem mais cento e cinquenta e cinco mil reais 

destinados ao governo do Meneghini e Anselmo, para ajudar na agricultura e quem ganha é o povo. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, 

PP: Com relação ao comentário da colega Regina, diz que sua pessoa, o Renato e a comunidade 

inteira escutaram, então, muito mal e têm que se tratar dos ouvidos. Disse que não iria falar mais. Diz 

ao colega Miguel que o Serginho, que saiu a pouco daqui, era secretário, e cobrem do Serginho. Diz 

que o colega está dizendo, e não duvida, e já sabe disso. Pede que esses seiscentos mil reais em 

obras sejam trazidos e divulgados aqui, pois se acham que sua bancada irá colocar as coisas 

embaixo do tapete, tirem o cavalo da chuva. Diz que o que está errado se tiver que dizer o nome, 

todos os colegas da bancada dirão. Diz ao colega que não se preocupe, pois máquina quebrada, 

quando assumiram, também receberam e não foi uma, foi um monte, e açúcar e mais isso e mais 

aquilo, que não irão entrar nesse esquema, de novo. Diz que receberam, mas arrumaram, e foi uma 

‘giberada’ de dinheiro, como dizem aqui fora. Se estiver errado, o Meneghini não compactua com isso, 

e os colegas sabem disso, pois uma vez ele criticou aqui na Casa quando pagaram doze ‘conto’ por 

uma carga de pedra, e bateu forte aqui. Desde aquela época ele não mudou, o jeito dele não mudou. 
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Pede ao colega Miguel que traga o que está errado, divulgue e diga os nomes. Fazem questão e até 

irão ajudar, ou acham que irão esconder? Diz que nem pensar. Diz que o Heinze está de volta, e usa 

as palavras do colega Diego: agora ele é o ‘cara’, só que na hora da eleição trazem outros e fazem 

voto aqui. Diz que se ele está participando de programa de rádio, que continuem com ele e votem 

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

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz ao colega Rodolfo que, pela maneira que o colega se 

pronunciou, parece que a culpa é do Serginho, só que ele não é, e o colega sabe muito bem. Diz que 

o colega falou que ele era o secretário. Quando se refere aos seiscentos e noventa e dois mil, é por 

que foram gastos e não apareceu trabalho. Diz que é quanto a isso, não aparecer resultado desse 

valor. É nisso que se referiu. Acha que as pessoas têm que saber, pois muitas vezes as coisas são 

‘tapeadas’ e não quer tapear nada. Diz que se fizerem um cálculo, para cada cem reais gastos pela 

prefeitura, quatro era para manutenção. Sabe que isso impressiona e é um absurdo. Se forem 

pesquisar irão ver que é fracionamentos licitatórios, coisa que não pode. Diz que irão deixar ao 

Tribunal de Contas que julgue, pois é quem tem o poder de julgar e irão fazer o que é correto, e a 

justiça tem que ser feita. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, 

Líder de Governo, PMDB: Coloca que é completamente a favor e parceira desse projeto do viveiro 

comunitário, e espera que deslanche com o apoio de todos, pois o que for bom para o município tem 

que arregaçar as mangas e trabalhar. Sobre a vacinação no sábado, não falou com as gurias, mas 

acha que a meta foi atingida e será estendida até terça-feira. Pede às mães que levem seus filhos de 

seis meses a cinco anos para tomar a gotinha. Parabeniza a dona Judith, ao Della Flora, a Lair, a 

Cristiane, o Borba, e todos da Capela Santo Antonio, pela festa. Diz que estava excelente, e o nosso 

município está carente desse tipo de vento e de baile. Parabeniza a todos e a comida estava 

excelente. Diz que concorda, em partes, com o colega Rodolfo, pois o que está errado tem que vim 

aqui e falar, só que foi na época que o colega era líder de governo, e o mesmo sempre defendeu seu 

Osvaldo, assim como defende seu Meneghini, até quando achar que está fazendo a coisa certa. Dá 

exemplo que o pessoal lhe cobra por não defender mais a saúde, só que tem coisas lá que queria que 

fosse diferente, então se cala, pois defender coisas errada não vai. Diz que tudo que está sendo 

colocado foi na época da administração do seu Osvaldo. Esses erros que estão vindo e virão mais, diz 

que os colegas tem que estarem a par, pois o colega era líder de governo e faziam reuniões direto. 

Acha que sabem mais do que a situação, ainda. Concorda com o colega que o que está certo está 

certo e o que está errado, está errado. Diz que o importante é que não cometam os mesmos erros e 

trabalhem para melhor, pois cada vez a saúde, educação, a feira, ano que vem, deve ser melhor que 

a última. Acha que qualquer setor, a exemplo da assistência social que trabalha direto com o povo e a 

saúde, tem que melhorar cada vez mais. Diz que se colocou a pessoa lá e ela não conseguiu 

aprender, não por falta de vontade, mas tem coisas além da gente, e está recebendo o bom do 

salário, acha que o prefeito e o vice-prefeito têm que chamar a pessoa, dar uma chance, dois meses, 

não atingiu as metas, tem que trocar. Diz que Capão do Cipó não tem mais tempo de errar. Cita que 

nós temos um bom orçamento, um município rico, três mil e poucos habitantes, tem como fazer, 

praticamente, tudo aqui para o povo. Diz que quem decide isso é o prefeito e o vice-prefeito, e tem 
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que ter um bom secretariado e com total apoio dos vereadores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Quando era presidente e o Meneghini 

estava aqui na câmara, ele lhe disse que estavam pagando doze reais o quilômetro, para puxar pedra, 

e que tinha visto uma empresa que faria por seis e cinquenta. Diz que o Henrique Lima tem todos os 

papeis e pode trazer na próxima sessão. Diz que depois, quando fizeram o serviço, no Carovi, foi feito 

a seis e cinquenta, quatro anos depois. Fala isso para verem como as coisas funcionam. Cita palavras 

da vereadora Regina: “Diz estar indignada com o prefeito que cortou a insalubridade dos agentes de 

saúde e das visitadoras do PIM, sendo que eles têm direito e a prefeitura ficou de contratar um perito 

para comprovar isso”. Pergunta se agora que o prefeito contratou, o perito comprovou isso? Não 

comprovou. Diz isso para verem que as coisas mudam e tem que lembrar, pois o perito vem e diz que 

é isso, e é isso. Quanto ao que foi pago, tem que divulgar aonde que foi gasto, qual a máquina que foi 

gasta, pois não vão esconder como disse o colega Rodolfo. Não está aqui para esconder, pois 

sempre foi e sabem a posição, pelo que é correto. Diz que estão aqui para isso, e por isso pede ao 

presidente que coloque em votação o projeto 040, para contratar uma professora, para não deixar os 

alunos do Julio Biasi sem aula. Diz ser parceiro mesmo o projeto tendo entrado ontem, pois tem de 

ser sensíveis com os alunos e com os professores. Diz que se não votarem hoje, na terça será dado 

parecer e só vai na outra sessão em votação, sendo mais vinte dias. Diz que devem fazer o que é 

certo para o município, e é parceiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA 

MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Concorda com o vereador Alacir de o projeto ir 

à votação hoje, se há possibilidade, ver com o jurídico, pois as crianças não podem ficar sem 

professor. Estende o convite para a festa do dia 16, do Clube Aliança. Convida os ouvintes e demais 

colegas para o seminário, amanhã, aqui, que é muito bom aprender. Aproveita para pedir, o secretário 

de Obras, Jaques, não está presente, mas que seja feito um quebra-molas em frente ao Carlinhos, na 

Sepé, estrada quem vai à casa da Dovirge, pois as crianças ficam na parada e os carros passam a 

‘mil’. Pede que seja colocada placas, na 377, próximo ao Babalu, indicando pra Sepé e pro colégio, 

pois quem vem de Santiago não vê a entrada. Voltando com seu pensamento, mais para a pequena 

propriedade, como produtora e assentada, pagando hora-máquina, acha que, hoje, não estão em 

condições de pagar trinta e cinco reais a hora. Sabe que o preço do óleo custa caro, mas os 

pequenos produtores não estão em condições de pagar devido estarem vindo de um ano bem difícil 

de seca. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de 

Partido, PDT: Diz à colega Marilene, que quanto à água do seu Neves, quatro anos se passou e o 

prefeito dele não colocou, mas irão colocar água para ele, e a colega pode ficar tranquila. Fala que a 

Secretaria do Meio Ambiente se mudou, e só quer saber o porquê. Diz que teve motivos para se 

mudar de lá. Sobre trazer emendas, que falam muito que não traz, e por que não traz emendas, diz 

que fica contente dos números que apresentaram do Heinze, de um milhão de reais. Pede desculpa 

ao colega Ibanez de incluí-lo, pois um milhão de reais pra bancada do PP, dividido em cinco, são 

duzentos mil. Diz que tenham certeza que o PDT, durante esse ano, irá trazer uma emenda de 

duzentos mil reais e irá empatar com o PP, nessa parte. Sobre o que falou na sessão passada, e que 

o colega Alacir até o cobrou que falcatruas têm que ter provas, diz que o laudo pericial dos ônibus, 
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que pegaram, e disseram que tinham feito um monte de consertos, do ILG 7691, e o 5591, está em 

mãos, e o INR 5766. Diz que é incrível e que perito não mente e diz no laudo que não houve a troca, 

pois a mesma continua com folga; não foi trocada e não apresentava sinais característicos de troca; 

não foram trocados e não apresentava nenhum sinal de peça nova; não foi trocado todos os tambores 

de freio, apresentavam sinais característicos de desgastes muito elevados; não houve troca de 

nenhuma peça, não apresentavam sinais característicos de troca, e por ali foi; não são peças novas, 

são peças recondicionadas, e as notas eram tudo de peças novas que tinham feito ali. Irá entregar a 

bancada do PP que olhe com carinho isso. Diz ao professor Rodolfo, que como o mesmo diz que não 

vai esconder nada e não quer nada debaixo do tapete, está aqui a prova do que foi feito, do que não 

foi feito e está as notas lá para pagar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 01/2013, 

do Partido Progressista, solicitando empréstimo da câmara para realização da Convenção Municipal 

do Partido Progressista no dia 15 de junho de 2013, das 09:00 às 17:00 horas. OF. Nº 093/2013, do 

gabinete do prefeito, encaminhando Projeto de Lei 040/2013. PROJETO DE LEI 040/2013, do Poder 

Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 01(um) 

professor (a) para atuar na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras providências”. OF. 017/2013, da 

Secretaria da Fazenda, encaminhando Tomada de Contas do Legislativo – Exercício Financeiro de 

2012, para que seja remetido ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 30/06/2013. OF. Nº 05/2013, 

da ACAMVALE, convidando para audiência pública sobre serviços de telefonia na região do Vale do 

Jaguari, às 14:00 horas do dia 21 de junho de 2013, na Câmara de Vereadores de São Francisco de 

Assis. PROJETO DE LEI 004/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina Rua da Cidade de Capão 

do Cipó/RS de Fideles Pereira da Luz”. CONVITE, para Encontro Regional RS Mais Turismo, dia 20 

de junho de 2013, das 09:00 às 17:00 horas, no Auditório Caio Fernando Abreu, em Santiago. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 004/2013, da Mesa Executiva, que “Atribui responsabilidade à Mesa 

Executiva de fiscalizar o patrimônio da Câmara de Vereadores”. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

005/2013, da Mesa Executiva, que “Dispõe sobre a Sessão Ordinária do dia 18 de junho de 2013”. 

Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 036/2013, do 

Poder Executivo, que “Define as atividades insalubres e perigosas para efeitos de percepção do 

adicional correspondente e dá outras providências”, o projeto ficou empate sendo desempatado pelo 

senhor presidente, ficando aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra. 

PROJETO DE LEI 039/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE RESOLUÇÃO 004/2013, da Mesa Executiva, que “Atribui responsabilidade à Mesa Executiva de 

fiscalizar o patrimônio da Câmara de Vereadores”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO 005/2013, da Mesa Executiva, que “Dispõe sobre a Sessão Ordinária do dia 18 de 

junho de 2013”, aprovado por 07(sete) votos a favor e 01(um) voto contra.  Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 25/06/2013, no mesmo horário e local. 

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 
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aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 11 de junho de 2013. 

 

 


