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ATA N° 30 / 2013 (Ordinária) 

Aos 30 (trinta) 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 29/2013, da 

Sessão Ordinária do dia 23/07/2013, 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. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Fala que fez viagem com os colegas Diego, Rodolfo e Marilene, para a cidade de Selbach, ver o 

maquinário para fazer silagem. Diz que lá viram vários modelos e valores, sendo que a C1000 é a 

mais barata, custando cento e cinquenta e cinco mil reais, a de 155 hp, reformada. Diz que a com 

motor 290 hp sai por duzentos e vinte mil reais, e varia de quatro a  sete linhas de milho. Disse que o 

vendedor falou que é viável a máquina e que está fazendo por encomenda para as prefeituras, e que 

a máquina faz um hectare por hora. Fala que o deputado Luiz Carlos Heinze pediu que fosse 

adquirida essa máquina com o valor da emenda que destinou ao município. Diz que a hora que o 

projeto for aprovado pode ir lá com o prefeito e ver qual se encaixa mais. Cita que o valor não é baixo, 

mas é melhor que trator para o serviço. Ressalta que a viagem foi muito proveitosa e deixa aos outros 

colegas que falem mais sobre a ida. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA 

MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): A vereadora não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz que 

foram visitar o município para ver como funciona a máquina de silagem, e no seu ponto de vista é 

uma máquina que dá rendimento ao serviço e será muito bem vinda. Cita que os municípios se 

preocupam é com o tempo, pois quando chega a época da colheita é para todos e os produtores 

querem fazer silagem ao mesmo tempo e essa máquina será bem aproveitada. Diz que a emenda 

veio para ajudar os produtores. Fala que hoje teve audiência, na Casa, para mais uma vez destinar 

recursos para a Expocipó, no valor de vinte mil reais. Diz que é dinheiro do povo e que são parceiros 

para ajudar a mostrar o município cada ano ficar melhor. Pede patrolamento na estrada do Carovi e 

da Alice Cardinal até a 377. Pede que sejam trocadas as lâmpadas em alguns lugares da cidade. Cita 

que na viagem passaram por Jóia e Augusto Pestana, e vendo o colega Miguel falar sobre plantio de 

fumo, diz que em Augusto Pestana tinha vinte plantadores e hoje não tem nenhum, ficando só os 

galpões erguidos. Fala que no Rio Grande do Sul, está difícil achar pessoas para trabalhar com fumo, 

mesmo o produto dando dinheiro. Fala que os projetos são bons, mas na prática é complicado. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-
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presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Faz convite a comunidade cipoense e colegas para que participem da Consulta Popular, 

dias 6 e 7 de agosto pela internet e dia 7, quarta-feira, terá urnas no Carovi, na câmara, no posto de 

saúde, na prefeitura e mais seis urnas itinerantes. Cita que o prefeito irá colocar transporte e que o 

pessoal venha votar, pois quem ganha é cada uma das comunidades. Fala que foi liberado recursos 

para a casa do agricultor, e que está aqui o projeto para votar a contra partida. Ressalta que algo da 

Consulta Popular veio para o município, e mais pode vir, só depende da conscientização do povo. 

Comenta sobre reunião, sexta-feira, na URI, sobre segurança, onde já ficou marcada nova reunião 

com o senhor Bonifácio de Ambrósio, sobre segurança no trânsito, dia 28 de agosto, na URI, às 19:00 

horas. Diz que foi pedido que cada município leve filmagem de dez minutos sobre o que for mais 

relevante a ser tratado, e nós devemos levar do nosso acesso asfáltico e da RS 377, que estão se 

deteriorando, e que se peça um sinalizador em frente a escola Julio Biasi. Diz que é uma reunião 

muito importante, e que talvez o vice-governador Beto Grill, se faça presente. Cita que é um evento do 

Corede Vale do Jaguari, o qual abrange nove municípios. Diz que as mangueiras empedradas irão 

sair do papel, e que já foi licitada empresa para isso. Diz que o secretário de Agricultura pediu para 

colocar no orçamento três balanças para pesagem de gado, onde três localidades serão 

contempladas, e o prefeito falou que irá colocar no orçamento. Agradece ao secretário Jaques por ter 

colocado a lâmpada em frente à câmara de vereadores, em tempo recorde. Pede que seja arrumada 

a estrada da Encruzilhada até o Passo da Batalha, que está em péssimas condições e os moradores 

estão arrumando com a lâmina. 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. Sobre o PPA da câmara, realizado na manhã de 

hoje, para o próximo ano, diz que ficou a destinação de recursos para o passeio ciclístico, que é um 

evento que se tornará tradicional no município, em defesa do meio ambiente. Ficou indignado, pois 

ouviu o vice-prefeito dizer na rádio, que o pessoal não se educa na questão do lixo. Diz que há 

poucos dias teve um caminhão recolhendo lixo eletrônico, o qual não foi muito procurado para por lixo. 

Diz que tem pessoas, não sabe quem, que colocaram lixo em locais públicos, exemplo no pátio do 

parque de exposição e eventos. Pede que essa pessoa se conscientize e ajude a administração e a si 

mesmo. Fala sobre o trabalho magnífico da Agrofel, que adotou um canteiro da praça, e plantou 

flores. Cita que isso sirva de exemplo a outras empresas, para doem mudas ornamentais e 

embelezem a cidade. Diz que a 377 não adianta fazer tapa-buraco, pois abre de novo, e que o 

prefeito teve em reunião com o DAER e na vinda estava um pessoal medindo o asfalto, onde ele 

parou para conversar e o pessoal da empresa lhe disse que o governo federal está federalizando e 

que já tem os recursos para ser concluído. Espera que não seja mais uma desilusão, pois muito falam 

e pouco fazem. Diz que sofremos muitos problemas com veículos e com perdas de vidas pela má 

conservação do trecho. Convida para domingo, grande torneio de bochas nos irmãos Tissot, valendo 

um Fusca. Fica triste, pois de uma semana para cá entrou vários projetos para devolução de recursos, 

que, somando dá em torno de quarenta mil reais, por má aplicação ou por não prestar contas. Cita 

que, infelizmente, sabe-se que irá fazer falta em algum lugar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 



0206 

 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala sobre a humildade do Papa Francisco, que nos deixou na noite 

de domingo. Fala sobre a importância de ser humilde e não arrogante, e que nos seis dias da Jornada 

Mundial da Juventude, no Brasil, ele deu exemplo de humildade, e que na volta a Roma, desceu do 

avião carregando a própria mala. Ressalta que aqui, na Casa, se existisse mais essa palavra, as 

coisas andariam mais. Reforça as palavras dos colegas sobre a ida a Selbach, olhar o maquinário, o 

qual diz ser ‘show de bola’. Diz que é uma máquina reformada e adaptada para esse fim e, 

certamente, como disse o seu Schineider, para ter rendimento. Ressalta que essa máquina 

acompanha outra plataforma. Acha que a emenda do deputado Heinze será bem aplicada. Cita que 

nossa agricultura, cinquenta por cento, é movida por emendas dele. Espera que o prefeito e o vice 

complementem esse valor e invistam em uma maior, talvez. Sobre a alternativa econômica do fumo, 

que o colega Miguel levantou, diz que no lugar que foram é complicado, pois hoje há campanhas 

contra o fumo. Cita que quem vai a Santa Cruz, a cada quinhentos metros tinha um viveiro de mudas, 

e até isso diminuiu. Sua modesta opinião é que fixe no leite, e que não entendam que está puxando 

as coisas para trás, não é por aí, e sim, fazer o que está em mãos e com retorno mais rápido, que é a 

bacia leiteira. É sua opinião, apenas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Ouvindo o colega falar em humildade, acha que a vinda do Papa nos deixou isso e fica na consciência 

de cada um para melhorar bastante. Diz que ele trouxe uma multidão de pessoas, em torno de três 

milhões e quinhentas mil seguidores, jovens, buscando um Deus, não importa a religião. Quanto ao 

secretário Jaques, que o colega Ibanez disse que está bastante acelerado no serviço, tempo recorde, 

pede que seja arrumada a estrada da Santa Bárbara, quem vai do seu Cinésio até a Agropan, que 

está em péssimas condições. Pede, também, que seja feito uma estrada descendo para a 

propriedade da senhora Jovina. Sobre a reunião dos vinte mil reais destinados para a feira, diz que é 

parceira, pois é um projeto bom e a câmara quase sempre ajuda o município na feira. Sobre a visita a 

Selbach diz que não há necessidade de falar, pois os colegas já disseram tudo. Sobre a Consulta 

Popular pede para as pessoas que tenham o título eleitoral em mãos, para adiantar o serviço no dia 

da votação. Quanto aos lixos extraviados, diz ser verdade, e que na 377, próximo ao Inhacapetum até 

fralda tem. Pede que a fiscalização municipal faça sua parte e fiscalize. Sobre a 377, diz que é bom 

que estão fazendo o tapa-buracos, e que essa empresa termine o serviço. Se for preciso inaugurar 

pela terceira vez, fazem uma caravana e vão, pois já acompanhou com neve e vão atrás para ser 

concretizada. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que 

quando se liga a TV, normalmente se vê roubo, corrupção, assalto e aí por diante. Nessa semana 

passada, a vinda do Papa, trouxe um clima diferente, de paz. Diz que o mais importante disso tudo é 

a força que tem o verdadeiro líder, aquele que é líder nato. Cita que com a visita o Papa mostrou isso 

e anestesiou o noticiário e deixou paz e esperança. De tudo o que foi falado antes deixa o registro da 

verdadeira liderança que exerce o Papa. Fala que a administração pública visando dar melhor 

condição de trabalho aos produtores, como citou o colega Rodolfo sobre a bacia leiteira, sobre 
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fortalecer e aumentar a renda, estão implantando o projeto de empedramento de mangueiras, o qual 

estão tentando, na medida do possível, corrigir o erro. Pede aos produtores interessados que entrem 

em contato com a Secretaria de Agricultura, pois a secretaria quer ver se conclui o projeto até a 

metade da semana que vem, com verba federal e contra partida da prefeitura e do produtor. Diz que 

não precisa o produtor vim, basta ligar para a secretaria e deixar o nome e a quantia de metros 

quadrados que deseja calçar, pois não será feito seleção, é para quem quiser. Reitera que haverá 

contra partida do produtor, não será de graça o empedramento. Diz que a preocupação da 

administração está toda em fomentar a bacia leiteira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que é excelente a notícia do colega Miguel, 

principalmente por que a bacia leiteira gera lucro e renda ao município. Diz que foi uma promessa de 

campanha e irão cumprir, assim como as demais que pretendem cumprir todas ou noventa por cento. 

Diz que escutando as palavras do colega Alacir na terça passada, e hoje vendo os colegas falar em 

humildade, sente-se no direito de responder o colega, pois ele disse que trabalham para ajudar o 

município, e diz a ele que trabalhou, sim, na outra gestão. Diz que nunca deixou de votar projeto que 

fosse a bem do povo. Sempre apoiou o que era bom para o povo e o colega disse que estavam 

atrapalhando. Ressalta que se a administração anterior tivesse ouvido metade do que diziam, teriam 

se reeleito. Diz que a Secretaria do Planejamento recebeu a liberação dos sete milhões de reais, 

porém foi todo alterado o projeto dos poços, a exemplo de Areias que foi incluído, totalizando cento e 

trinta quilômetros de encanamento de água, sendo cinco localidades contempladas. Diz que antes 

que falem, é um projeto da administração anterior, onde quem ganha é o povo. Diz que o município foi 

contemplado com um caminhão truck, e que essa semana chegará dois ônibus, um de quarenta e um 

e outro de vinte e quatro lugares, do programa Caminhos da Escola, encaminhado o pedido na gestão 

Meneghini. Virá, também, duas ambulâncias pela Secretaria Estadual de Saúde e mais cento e vinte e 

quatro mil reais para reforma do Posto de Saúde, do Ministério da Saúde. Diz que amanhã a 

Secretaria de Administração irá tratar sobre a creche, em Brasília, sobre o porquê está pedindo 

novamente, sendo que fomos contemplados e o ex-prefeito não quis a creche. Diz que irão levar junto 

projeto de uma nova escola municipal, e que na gestão passada, e agora, pediu que fosse feito uma 

sala para os motoristas na escola Julio Biasi, pois os motoristas estão no CTG e já deu problemas 

com a luz. Diz que com a construção de uma nova escola, se formos contemplados, espera que saia 

do papel essa sala. Diz que esse dinheiro deverá ser muito bem fiscalizado, e bem aplicado. Espera 

jamais devolver recursos. Diz que não são perfeitos, e que quem perde com essas devoluções é o 

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

Partido, PP: Fala aos que estão lhe escutando através da 87.9, que se envolvam na Consulta 

Popular, pois sempre se ganha alguma coisa, quanto maior a participação popular maior os recursos 

para o município. Fala que não iria falar sobre a devolução de recurso, fala para esperarem, pois de 

repente se não der certo irão devolver um valor superior a tudo o que foi devolvido, e na próxima 

sessão deve-se explicar o que é a aquela devolução que está entrando. Ressalta que já cansou de 

pedir para tocar a vida e parar com isso. Diz a sua colega Regina que está muito humilde hoje, mas 
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que a de lembrar que diziam o que queriam aqui na tribuna, do prefeito passado. Cita que tinha 

sessões que havia oito batendo no prefeito e um defendendo. Fala que o defendia em algumas ações, 

hoje ele não é seu candidato. E hoje diz para parar de fazer esse tipo de coisa e tocar a Câmara. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, 

Líder de Partido, PMDB: Deixa recado aos produtores, até mesmo para deixar bem claro a questão 

do empedramento de mangueira. Pede aos produtores que façam uma medida de quantos metros 

quadrados necessita de calçamento e liguem para a Secretaria e assim irão fazer um levantamento do 

material necessário para o município, e a partir dai irão encaminhar o projeto. Espera que dê certo. 

Com relação ao que foi falado antes, respeita a opinião dos seus colegas, em relação ao fumo. Diz 

que tem uma campanha contra o mesmo, e que está tentando ser um ex-fumante, mas o município 

tem que pensar em diversificação de produção e não dá para negar que o fumo passa a ser uma 

alternativa. Como tem exemplos mal sucedidos, também tem exemplos bem sucedidos. Então quando 

estão chamando os produtores colocam a eles todos os riscos que tem. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Fala ao colega Rodolfo que 

ainda bem que tocou neste assunto desse dinheiro maior, e que quando o mesmo lhe disse isso se 

preocupou e foi ver. Coloca que, realmente, não foi feito a prestação a partir de 2009, e que 

começaram os poços, porém não terminaram e não tem como prestar conta de algo que não 

terminou. Fala que não está batendo na tecla passada falando do seu Osvaldo, diz que não precisa e 

o que têm é que mostrar serviço agora. Ressalta que todos devem lembrar que seus colegas não 

falavam dez palavras sem oito ser do governo do seu Serafim. Coloca que isso quer dizer, então, que 

agora eles podem e os que estão administrando não podem. Fala que o jeito que pegaram a Casa 

estava faltando tudo, e questiona se agora não podem vir aqui falar. Se os seus colegas não tivessem 

falado nada antes, acha que agora também não iriam falar. Poderiam chegar aqui e só apresentar, 

pois o povo lá fora não quer saber deste tipo de coisa, mas sim do trabalho dos vereadores que 

elegeram. Fala que está aqui para trabalhar assim como quatro anos atrás estava aqui para trabalhar 

e nunca conseguiu nada, foi várias vezes na prefeitura e foi mal recebida. Agora que estão 

respirando, que estão vendo as coisas e não podem vir na tribuna colocar a sua opinião, até mesmo 

para o povo saber o que realmente está acontecendo. Fala que se tem que falar, fala sim. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Quando falar em 

atrapalhar coloca à Regina, que foi comprada uma camioneta para agricultura, que estavam a pé, não 

tinha carro, só o Rodolfo e o Diego votaram a favor naquela época e a mesma votou contra.  E se não 

fraudar um poço artesiano, coloca que será devolvido dinheiro sim, pois a água daquele poço não 

prestou e isso não foi em 2009, foi bem antes. Acha que devolver faz parte, as ambulâncias foram 

aplicadas o dinheiro, foi dado multa na empresa e vai ser devolvido. Diz não saber quem era o 

secretário da época. Isso vai acontecer e, como diz seu colega Rodolfo, vai ser devolvido muito mais 

ainda. Torce para que entre um prefeito perfeito e consiga nunca devolver nada, pois como vereador 

quer que o dinheiro fique aqui, mas tem horas que não se consegue. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Pede às pessoas 

que lhe pediram quebra-molas que tenham paciência, pois em conversa com o secretário, ele lhe 
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explicou que os mesmo não podem ser feito sem ter as placas liberadas pelo DETRAN. Fala que ele 

lhe colocou que está atrás destas placas e assim que consegui-las será feito os quebra-molas. Sobre 

o projeto de empedramento das mangueiras fala que é um projeto do governo federal e como dito 

pelo seu colega Miguel pede ao pessoal interessado que liguem para a Secretaria de Agricultura e 

deixe a quantidade de metros quadrados que deseja empedrar para levantar o mais rápido possível 

esta demanda para a Secretaria mandar isso para o governo, para não perder este recurso, pois é 

algo que realmente se precisa. Diz à comunidade que também participe da Consulta Popular votando, 

pois o governo prometeu que está demanda que será levantada este ano, será paga ano que vem. 

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

PDT: Parabeniza os premiados do Melhores do Ano, do Expresso Ilustrado. Coloca que foi 

contemplado, porém não pode participar. Agradece ao povo pelos votos que lhe deram e lhe elegeram 

como o vereador mais atuante do município. Sobre a Consulta Popular, coloca que a demanda que o 

povo irá votar dia sete é esporte, cultura e lazer, desenvolvimento rural e a saúde. Sobre a fala do seu 

colega Rodolfo, onde o mesmo disse oito batendo e um defendendo, questiona o porquê disso, eram 

cinco PP, oito batendo e um defendendo. Quem sabe, coloca que eram oito tentando corrigir os 

problemas da administração e um não. Coloca que só conseguiram no governo do seu Serafim 

denunciar o carro do gabinete, que era do CRAS e estava sendo usado no gabinete, apenas uma 

irregularidade, onde coloca que não era bem uma irregularidade e sim suprindo uma necessidade. Em 

relação às pedras das mangueiras diz ao pessoal que precisa desse empedramento, que graças a 

Deus irá sair e bem logo, mas diz que será muito pouca a contra partida que jamais o governo 

municipal irá tentar acarretar muitas despesas do povo que precisa, e, tem certeza, que o povo irá 

optar por ter a mangueira empedrada.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. GAB. Nº 

138/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis do nº 672/2013 ao nº 676/2013. OF. GAB. Nº 

139/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 052/2013. PROJETO DE LEI 052/2013, 

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

de 2013”. CONVITE, do Grupo De Bem com a Vida – DBV, para baile a realizar-se dia 03 de agosto 

de 2013, com início às 20h00min, no CTG Gumercindo Saraiva, animado por Jorge Bonfim. OFÍCIO 

Nº 020/2013, da Brigada Militar, convidando para Formatura do Programa Educacional de Resistência 

as Drogas e a Violência – PROERD, às 10:00 horas do dia 17 de agosto de 2013, no Ginásio 

Municipal. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

06/08/2013, 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, 30 de julho de 2013. 

 


