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ATA N° 29 / 2013 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho do ano de 2013, 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 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 28/2013, da Sessão Ordinária do dia 16/07/2013, 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 REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Agradece o secretário do Meio 

Ambiente, o Marcelo, pelo belo projeto que lhe apresentou hoje pela manhã. Agradece em nome 

LIONS onde tal existe para ajudar as pessoas mais desfavorecidas. Coloca que faz parte, juntamente 

com a colega Margutti, convidaram o seu colega Alacir e o mesmo está pensando em fazer parte do 

grupo. Fala que eles têm um projeto de embelezamento de flores no trevo em frente à escola Júlio 

Biasi e o Marcelo desenvolveu o projeto. Fala que esta será a primeira iniciativa dos LIONS aqui em 

Capão do Cipó e torcem que dê certo, pois é algo a mais e não visa lucro. Parabeniza a Secretaria de 

Assistência Social pela belíssima Conferência que ocorreu sexta-feira. Coloca que não pode se fazer 

presente, mas sabe que foi maravilhosa e que se fez presente a senhora Ângela que é Coordenadora 

Regional da Assistência Social do Estado, onde juntou mais de duzentas e cinquenta pessoas. 

Agradece aos munícipes que participaram, pois é de lá que saem os pedidos para serem 

encaminhados ao Estado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Coloca que no dia 25 de 

julho é o dia do Colono e Motorista. Fala que o colono trabalha e o motorista transporta a produção, 

então faz a sua homenagem a eles e que somos sabedores que os mesmos passam por dificuldades, 

muitas vezes, pois para plantar o colono espera chuva e o motorista espera tempo bom para puxar o 

produto. Coloca que é complicada a agricultura. Fala que viu entrevista do pessoal da Sepé sobre 

endividamento agrícola, onde eles estão tentando reunir prefeitos, deputados e vereadores para pedir 

dez anos com juros acessíveis para a soja, e que é de quinhentos milhões a divida. Acha que falta o 

movimento desses agricultores que são esquecidos e a hora que parar o agricultor e o motorista, para 

o País. Então quando essas duas categorias se unir se consegue. Sobre comentários que a Ângela 

da EMATER pediu para sair de Capão do Cipó, diz que é boatos e que ela está de laudo e a hora que 

terminar ela volta. Diz que se um dia a mesma sair, será um problema para Capão do Cipó, pois ela 

trouxe muitos cursos para o município, ajudou muito as comunidades, será um grande problema se 

não vier uma pessoa com a mesma competência dela. Sobre a Conferência, fala que estava muito 
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boa onde o pessoal participou bastante e fez suas reivindicações. Acha isso muito importante para o 

município e como sua colega Regina falou isso deve continuar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Pede ao Secretário de Obras que seja feito um quebra-molas na frente 

da casa do seu João Loureiro na Sepé, devido sua netinha que sai para a rua e os carros passam em 

alta velocidade, sendo perigoso. Parabeniza o pessoal da Conferência, e que não pode se fazer 

presente, mas lhe disseram que estava muito bonita. Ressalta que na quinta-feira trabalhou o dia todo 

ali e ajudou a organizar. Fala que sempre que precisarem como voluntária e que sempre que estiver 

disponível estará ali ajudando no que for preciso, pois é algo para a comunidade. Parabeniza o 

pessoal da Igreja Católica que está recebendo a visita do Papa, principalmente a juventude, e que os 

mesmos ouçam os conselhos, as palestras da forma que ele vem falando que o País ouça. É um 

exemplo de humildade que serve a todos. Aproveita as palavras do seu colega Alacir e parabeniza os 

colonos e motoristas, motorista que enfrenta estradas ruins, colonos que muitas vezes plantam, mas 

não colhem. Que os mesmos sejam abençoados pelo Senhor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 

87.9. Sobre a 6ª Conferência da Assistência Social fala que foi um momento em que a comunidade 

participou em massa, e quando é de interesse da comunidade acha que todo mundo tem que 

participar. Coloca que esteve na abertura, mas infelizmente teve que sair, pois recebeu uma ligação, 

mas o importante é que o povo se uniu e foi bem organizado o evento. Sobre o dia 25, dia do Colono 

e Motorista, parabeniza a todos, uma data marcante, momento de agradecer essas pessoas. Pede ao 

secretário de Obras que seja feito uma parada de ônibus em frente à propriedade do seu Joel de 

Moura no Passo da Areia e também no Passo do Tibúrcio, a comunidade lhe colocou que tem um 

poste de luz da escolinha que está quase caindo, pede administração providencie um poste e que 

mande trocar o mais rápido possível para evitar acidentes. Sobra a Ângela e os boatos que ela pediu 

para sair, acha que não pediu e que se sair que venha outra pessoa igual, pois ela que organiza os 

grupos e as pessoas lhe querem muito bem. Sobre alunos do professor Paulo que fizeram a abertura 

da Conferência, diz ser uma grande satisfação para o município termos esse grupo com este 

professor que está ensinando, pois não é fácil e estão ajudando o município sem ganhar nada e 

honrando a cidade. 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. Pede ao secretário de Obras que coloque lâmpada em frente à 

Câmara de Vereadores, pois o calçadão está ficando lindíssimo e faz falta, pois iluminaria toda a 

esquina. Um amigo lhe pediu que fizesse essa reivindicação. Convida todos os seus colegas 

vereadores para dia 30, terça-feira às 10h00min horas, reunião na Câmara de Vereadores sobre o 

PPA, para o orçamento de 2014. Agradece o secretário Jaques pela disponibilização de maquinários 

para o Carovi. Sabe da situação que o mesmo está licitando maquinários, pois está com uma máquina 

e uma patrola funcionando, sabe do seu empenho e o que mesmo está certo, pois tem que licitar, é 

dinheiro público e no momento que se faz uma licitação se paga menos. Está demorando, mas é o 

caminho certo. Sobre o evento realizado pela Assistência Social, diz achar muito bom, acha que estão 



0200 

 

no caminho certo, acha que os alunos e professores precisam praticar aula de canto e dança, estão 

no caminho certo e têm seu apoio. Continue assim, pois Capão do Cipó merece. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com oito minutos, pois o vereador Miguelangelo 

Callegaro Serafini lhe cedeu três minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz falar com alegria de ver pela TV a chegada 

do nosso Papa Francisco. Orgulha saber que uma pessoa de alta autoridade com aquela 

simplicidade, deixando todas aquelas coisas melhores de lado. Não critica ex-Papas, mas eles 

usavam do bom e do melhor já que ele quer ser povão, mostrando sua humildade e trazendo 

esperança de um mundo melhor, exemplo de cidadania e de vida. Saúda o dia do Colono e Motorista 

que se realizará dia 25 de julho e fala da importância do colono e do motorista para o País e para o 

mundo inteiro, onde o colono produz e o motorista transporta tudo o que se precisa. No governo 

passado colocou proposição na Casa pedindo uma festa em comemoração ao dia do colono e 

motorista, diz que já existe a lei aqui e que fossem todos os anos realizados de localidade em 

localidade, tipo Olimpíadas Rurais e premiando os produtores. Acha que se deve retornar essa lei e 

fazer vigorar isso no município, pois é bom para todas as comunidades. Parabeniza pela 6ª 

Conferência da Assistência Social que se realizou na última sexta-feira no CTG. Coloca que não pode 

se fazer presente, mas fala que foi um sucesso o brilhantismo da palestrante, Ângela Campos. Fala 

que hoje a mesma tem uma ONG que dá suporte aos municípios, pois já está aposentada pelo 

estado, mas é uma conhecedora do assunto e que ela lhe deu respaldo quando foi secretário de 

Assistência Social no município e sabe todos os caminhos para ajudar a classe mais sofrida. Coloca 

para a comunidade do Bairro Santo Antonio que a academia popular e uma praça de brinquedos 

saem até o fim do ano. Traz indicação à Casa, da importância que é, e que diversas pessoas do 

Carovi lhe pediram e para que visse a possibilidade da construção de uma Casa Mortuária lá na 

localidade, pois fica longe para velar aqui na sede, sendo que são enterrados no cemitério de lá. Diz 

que temos condições junto com a comunidade do Carovi de arrecadar recursos para isso e construir 

bem logo. Coloca que começa de novo a matança de cachorros e gatos no bairro Santo Antonio. Fala 

que quem faz isso é uma pessoa desequilibrada, pois tem cachorro morrendo até agora e esses 

animais são de estimação, que crianças brincam. Diz que tomará providências e quer justiça para 

isso. Sobre o projeto 044, diz ao colega Ibanez não saber o porquê está tão embaralhado. Não sabe 

se não porque é seu número, 11444. Sobre o caso Ângela que no qual dizem que ela não volta mais 

para o município, acredita que ela retorna sim e que sempre faz um bom trabalho. Fala que 

receberam a visita do Cezar Medeiros, sexta-feira, gerente regional da EMATER, dos quais ele 

colocou que existe a possibilidade de trazer um engenheiro agrônomo para atuar na EMATER de 

Capão do Cipó e ajudar nas comunidades. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

87.9. Conta que a pouco estava em conversa com o secretário de obras, onde falaram sobre diversas 

localidades do município e as suas dificuldades como de levar pedras, pois temos um solo privilegiado 

de não ter muitas pedras. Coloca que esteve em localidades visitando, como a do seu colega Antonio 
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no Entre Rios, onde tem alguns lugares que pedem pedras nas estradas, mas fica complicado e 

longe. Aproveita e agradece a acolhida do seu colega Antonio em sua casa. Ressalta que o secretário 

de obras lhe explicou hoje que estão em processo licitatório e coloca a posição dele a quem lhe pediu 

estrada. Sobre a Jornada Mundial da Juventude coloca que são trezentos e setenta mil peregrinos 

inscritos. Fala que é muito bonito ver os jovens participando. Além do dia do Colono e Motorista, fala 

que somos um País essencialmente agrícola onde temos os pequenos, médios e grandes produtores, 

mas que não deixam de serem colonos, pois produzem e essa produção é transportada pelo 

motorista. Então é assim que faz uma singela homenagem de lembrá-los nesta data. Concorda com 

seu colega Jairo, de voltar às festas nas localidades e que seja colocado no calendário de eventos do 

município. Sobre o café com a presidente, onde tal comentou sobre os cursos técnicos no Brasil, pede 

ao vice-prefeito, que se faz presente na sessão, que veja o porquê não termos aqui o Campus de 

Capão do Cipó. Ela colocou que é necessário marcar audiência com o reitor regional do Instituto 

Federal Farroupilha, que é em Santa Maria. Fala que isto é o primeiro passo, discutir juntamente com 

os vereadores de como montar esse currículo para levar já alguma coisa que de o encaminhamento 

para que as pessoas possam estudar essa futura implantação no município. Chama isso de agenda 

positiva. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pede ao Papa Francisco que faça 

uma benção especial aos brasileiros e ao mundo, pois estamos precisando de uma benção. Diz já ser 

uma benção a vinda dele e conversar com os jovens. Acha que a fé nos rejuvenesce e nos dá mais 

sustentação as nossas palavras e os atos e que o mesmo tenha em nosso País uma boa estadia. 

Pede ao secretário de Obras que seja feita uma retirada de galhos no fundo da propriedade do seu 

Vendrúsculo, onde está atrapalhando o trânsito e também na Avenida Tancredo Neves no posto de 

combustível há uma retirada a ser feita. Sobre as reformas e consertos de casas no Entre Rios, fala 

que o povo está pedindo de novo e que o frio está chegando. Sobre o curso de bonecas que 

aconteceu de 15 a 18 de julho, no Assentamento 14 de Julho, fala que o pessoal reclamou que o 

material que foi enviado foi roupas usadas e que não houve coordenação, pela primeira vez, onde tais 

ficaram descontentes. Já falou uma vez e conversou com a palestrante Ângela, da Conferência, e 

volta a falar que o funcionário Rossano, ele é concursado e ganhou treinamento para trabalhar no 

Bolsa Família. Diz haver desvio de função, pois uma vez o colocaram no setor dos blocos e hoje está 

em um cargo que seria de estagiário, com o jurídico. Diz que no Bolsa Família está uma estagiária, 

onde a Ângela lhe confirmou que isso não pode. Ressalta que não irá mais falar sobre isso. Quanto à 

devolução de verba do PROJOVEM, acha que não foi usado nas oficinas porque veio no 2º Semestre, 

no período eleitoral, mas que a alimentação das crianças do programa nunca faltou e inclusive sobrou 

merenda para usarem no início deste ano.  Parabeniza o coral que se apresentou na 6ª Conferência, 

onde cantaram muito bem e também parabeniza os colonos e os motoristas pelo seu dia. Agradece e 

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

vereador cedeu três minutos de seu tempo regimental ao vereador Jairo Charão, e não fez uso 

do tempo restante. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala que nos 

temos que cobrar do Executivo, assim como cobrou quatro anos, mas vê que os quatro anos 
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passaram e as promessas do governo passado não foram cumpridas. Fala que pegaram uma casa 

desmontada, mas acredita no braço firme dos comandantes deste ano. Coloca que dia 20 que passou 

foi o Dia do Amigo, deixa um abraço a toda a comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

tempo regimental. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, 

PMDB: A respeito do curso de hidroponia, que é uma nova forma de produção que administração está 

proporcionando para a comunidade, coloca que foram alteradas as datas para os dias 21, 22 e 23 de 

agosto. Fala aos interessados que se dirigem a Secretaria de Agricultura. Ressalta que estão com 

semente de milho disponível para retirada na Secretaria de Agricultura. Fala então aos produtores 

interessados para que passem na secretaria e façam a retirada da sua semente. Com relação ao que 

foi falado antes, sobre os funcionários, coloca que o funcionário em questão é um agente 

administrativo e fica a critério da administração colocá-lo aonde quiser. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Parabeniza o colono e 

motorista pelo seu dia, dia 25 de julho. Sobre o projeto que o seu colega Jairo fez ano passado, fala 

que se deve conversar com o governo e ano que vem não deixar passar em branco esta data e 

realizar a festa do colono e do motorista. A respeito dos recursos que a colega Margutti colocou que 

irão ser devolvidos, quando são utilizados e não se gasta tudo tem que se devolver, só que aqueles 

serões devolvidos por não serem utilizados. Fala aos colegas de sua direita que está muito feliz pelos 

mesmos estarem incentivando a colocar em prática o plano de governo e ressalta que se têm quatro 

anos para cumprir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Fala sobre a vinda do Papa, onde reuniu milhões de pessoas, e que isso é a fé das 

pessoas. Sobre o Bolsa Família, coloca que a Ângela lhe falou que tem que ser uma pessoa 

concursada e não estagiário. Quanto a cobrar, acha que o Anselmo ensinou no programa de rádio 

que campanha política não se cobra, mas que irão cobrar. Fala que se olharem as atas passadas, 

2009, irão começar a ver que o maquinário estava estragado, mas que era cobrado também. Fala que 

a estrada estragar isso é sempre normal e será sempre assim. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Sobre o curso do 

assentamento 14 de julho, fala que esteve lá na quinta-feira, onde as mulheres realmente estavam 

reclamando, e explicou que um dos motivos do material não estar chegando lá agora, porque o 

PROJOVEM é um programa federal e agora tem que ser devolvido, prestado conta centavo por 

centavo, ser gasto justamente naquilo e no que tem que ser gasto. Fala que tem o FEAS, projeto 

estadual e vai ter que ser devolvido mais nove mil e pouco. Por esse motivo está faltando material e 

irá faltar mais. Ressalta que quando dizem que é normal faltar, é normal devolver verba federal, diz 

que isso não é normal e quem sofre é o povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO S/Nº, 

da Câmara Municipal de Vereadores de Santiago, convidando para Seminário Técnico de Orientação 

aos Legislativos Municipais a realizar-se dia 08 de agosto de 2013, no Auditório Caio Fernando Abreu, 

na Câmara de Vereadores de Santiago. OFÍCIO 24/2013, do COREDE Vale do Jaguari – RS, 

convidando para reunião a realizar-se no dia 24 de julho de 2013, na sala do COREDE Vale do 
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Jaguari às 14h30min, para tratar da seguinte pauta: PPC 2013/2014; Recursos para realização da 

PPC; Definição material gráfico; Preparatória para Conferência Regional de Trânsito; Assuntos 

Gerais. OFÍCIO 02/2013, da ACAMVALE, convidando para Convenção Regional da DPM, que 

acontecerá dia 25 de julho do corrente, no Hotel Morotim em Santa Maria. INDICAÇÃO 023/2013, do 

vereador Jairo Charão ao Poder Executivo Municipal. OFÍCIO GAB. Nº 130/2013, enviando 

Mensagem Aditiva 001/2013. MENSAGEM ADITIVA 001/2013, que “Altera o anexo I do Projeto nº 

044/2013 que “Concede permissão de uso especial de bem móvel público (“Patrulha Agrícola”) à 

Associação Agrícola Novo Rumo e da outras providencias.” OFÍCIO GAB. Nº 132/2013, enviando 

Projetos de Lei nº 048/2013, 049/2013, 050/2013 e 051/2013. PROJETO DE LEI 048/2013, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2013”. PROJETO DE LEI 049/2013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2013”.  PROJETO DE LEI 050/2013, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. 

PROJETO DE LEI 051/2013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2013”. MOÇÃO DE PESAR 013/2013, dos vereadores aos 

familiares de Ricardo Franciskievics. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 001/2013, dos vereadores a 

Rádio Santiago. Após o senhor presidente diz que o Projeto de Lei 044/2013 não irá em votação, hoje, 

pois primeiro deverá ser dado parecer na Mensagem Aditiva 001/2013, que trata sobre alterações ao 

projeto citado. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

045/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário”, aprovado 

por 07(sete) votos a favor e 01(um) voto contra. PROJETO DE LEI 046/2013, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro aos servidores integrantes do Bloco 

de Atenção Básica em Saúde, através do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica – PMAQ-AB e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

047/2013, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação de Cargo de Provimento em Comissão – 

Coordenador da Secretaria de Planejamento”, 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 006/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina Praça da Cidade de Capão do Cipó/RS de Rufino 

do Nascimento e Silva Filho”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 007/2013, do Poder 

Legislativo, que “Denomina Rua da Cidade de Capão do Cipó/RS de Joaquina Garcia Rosado”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 008/2013, do Poder Legislativo, que “Denomina Rua 

da Cidade de Capão do Cipó/RS de Adriano Garcia Rosado”, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 30/07/2013, 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 aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. 

Capão do Cipó, 23 de julho de 2013. 


