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ATA N° 31 / 2013 (Ordinária) 

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto 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 30/2013, da Sessão Ordinária do dia 30/07/2013, que foi aprovada por unanimidade.  

Após o senhor presidente solicita a 1ª Secretária que faça a leitura do Requerimento da senhora 

Lérida Pavanelo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, solicitando espaço na Tribuna na 

sessão de hoje, para explicar a forma de atendimento do escritório de Capão do Cipó. SENHORA 

LÉRIDA PAVANELO, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais: Cumprimenta os 

presentes, o presidente e em nome dele os demais vereadores. Diz que está aqui hoje, por respeito e 

dedicação que o Sindicato tem por nossa comunidade nesses mais de oito anos que atua no 

município. Diz que o Sindicato possui poucos associados aqui, em torno de cem em dia, mas que não 

é por isso que estão tomando essa decisão, pois são poucos, mas devem ser atendidos com a 

qualidade que merecem. Cita que o Sindicato possui quarenta e cinco anos de luta e o meio rural 

mudou por isso, pois têm respeito com os agricultores, os quais possuem uma difícil tarefa. Informa 

que o posto, a partir de ontem, será atendido uma vez por semana, às segundas-feiras, pois antes 

estava sendo somente um escritório de resumo de blocos, declarações e contratos, e agora, será 

ampliado. Diz que virão funcionárias de Santiago para fazer esse serviço, e que alguma coisa ainda 

será feito lá. Diz que o Sindicato irá implantar os serviços de processos de aposentadoria, auxílio-

doença, auxílio-maternidade, declaração de aptidão para o Pronaf, projetos de custeio e grupos de 

habitação rural, o que não conseguiram antes, e que nesse sentido pensam em melhorar o 

atendimento e não diminuir. Pede apoio dos vereadores para que divulguem isso, pois sabe que esse 

espaço é ouvido no meio rural e para que a notícia não chegue distorcida. Fala que esteve ontem, na 

cidade, e quando chegou em Santiago lhe ligaram perguntando se iria fechar o Sindicato, o que não é 

verdade, pois querem é melhorar o atendimento. Cita que pela demanda fica inviável ficar aberto 

diariamente. Explica que essa situação pode ser provisória, pois se aumentar a demanda, podem 

alterar, novamente, o horário, mas que a demanda, de hoje, é um dia e fica a contento. Cita que a 

prefeitura deu a garantia de colocar internet, que é a maior dificuldade que têm. Agradece, de público, 

a funcionária Terezinha, que nesses mais de oito anos, atendeu com carinho, dedicação e ontem foi 

demitida. Diz que ela sempre deu exemplo e merece o reconhecimento perante os associados. 

Agradece a ela pelo tempo que trabalhou para a entidade. Fala que usa a Tribuna, nessa noite, pois o 

Sindicato pensou em estar transmitindo direto da fonte as informações, e não querem que saia 
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comentários maldosos tentando denegrir a imagem do Sindicato ou da funcionária Terezinha, ou de 

qualquer outra que venha trabalhar. Pensaram muito para tomar essa decisão, e um dos empecilhos é 

que ela não era aposentada, e só depois que conseguiram aposentá-la, agiram. Deixa convite aos 

associados e não sócios, para excursão para a Expointer, dia 30 de agosto, no valor de quarenta e 

cinco reais, até 26 de agosto as inscrições aqui ou em Santiago. Espera contar com alguém daqui, 

pois lá tem um espaço grande que trata sobre agricultura familiar, que podem ver e implantar aqui e 

nas demais cidades que o Sindicato atua. Cita que o secretário do Meio Ambiente está pensando em 

implantar o SIM aqui, o que trará melhorias para o município e lá verão as formas do meio rural mudar 

de vida e renda. Cita que a Fetag completa 50 anos em 06 de outubro e a câmara receberá convite 

para grande evento de lançamento, em Santa Maria, dia 20 de agosto. Gostaria de contar com a 

presença de todos, e a Fetag esse ano premiará os associados com uma grande campanha. Conta 

com a parceria fiel e efetiva dos vereadores para com a entidade e seu trabalho relevante e de afinco 

em prol dos homens e mulheres rurais. Após o senhor presidente passa aos colegas vereadores 

que queiram fazer perguntas à presidente. A vereadora Marilene pergunta: Como o Sindicato 

possui mais de seiscentos associados, será que conseguirá atender só um ou dois dias? A 

Presidente responde: Diz que não são seiscentos, pois tem pouco mais de cem sócios em dia, como 

disse no início. Espera que esse número aumente e, como disse, se o número de sócios aumentar, 

pode aumentar os dias de atendimento. O vereador Jairo pergunta: Como a presidente falou, que 

será momentâneo o fechamento do Sindicato nos outros dias da semana, se a demanda voltar a 

ocorrer, pode funcionar periodicamente, só depende dos associados atualizar as parcelas e usufruir 

do Sindicato? A Presidente responde: Diz que grande parte dos atendimentos são feitos em 

Santiago, por vários motivos, e o que têm de público aqui, é pouco. Diz que se daqui um mês ou um 

ano esse número aumentar, podem repensar a decisão de hoje. Irão trabalhar para isso, e para 

orgulho, são no País e quem sabe no mundo, a maior categoria organizada. A vereadora Ana Maria 

pergunta: Não tem como a funcionária permanecer e dar esse expediente? A Presidente responde: 

Diz que como entidade de classe sabe que é ilegal e imoral pagar a funcionária por um dia de 

trabalho, e que em qualquer outro serviço ela ganharia mais. A vereadora Ana Maria diz: Ressalta 

que disse isso pelo trabalho prestado pela Terezinha. O vereador Ibanez diz: Diz que não era 

sabedor que o Sindicato tinha só cem associados. Sabe a importância do Sindicato e o que ele 

representa e faz pelo município, a exemplo de auxílio-doença e aposentadoria, o que precisou uma 

vez e conseguiu aposentar um cidadão. Respeita a decisão, mas pelo atendimento feito era 

importante o trabalho da Terezinha, como a presidente colocou. Diz achar pouco só um dia, e pensa 

que não conseguirá manter o atendimento pela demanda que vinha tendo. Ressalta que o Sindicato 

não arrumava dentista, nem aposentadoria, mas encaminhava para Santiago. Diz querer sempre o 

melhor, porém acha difícil que se consiga atender só um dia. A Presidente responde: Diz saber que 

nada disso irá acontecer, pois irão trazer para cá todo o serviço feito lá, o que nem a Terezinha e nem 

sua pessoa, conseguem fazer, precisam de reforço. Fala que lá em Santiago o quadro de funcionários 

tem trinta anos de serviço, e só está a dois anos e meio, não sabe nem a metade do serviço. Diz que 

irá trazer três funcionárias de lá, uma que entende de previdência, outra de investimento e custeio e 
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outra para habitação rural e crédito fundiário. Cita que num dia será feito essas funções e com acesso 

a internet. Conta com o apoio da prefeitura, no acesso a internet, do contrário cai por terra o que está 

dizendo e terão um escritório só para resumo de bloco e contratos, o que nenhum associado quer. Diz 

que com isso irão evitar viagens dos associados a Santiago, o que o sindicato quer que aconteça, 

economizando tempo e dinheiro do cidadão. Repete, se aumentar a demanda irão mudar, mas, hoje, 

dão conta nesse sentido. Diz que esteve ontem durante todo o dia e só teve um associado no 

Sindicato, sendo que em Santiago não sabem o que fazer primeiro, e muitos são daqui. Pensam estar 

fazendo o bem, mas se tiverem errados, são humildes em repensar a decisão. O vereador Ibanez 

diz: Concorda em grau e número, mas diz que como presidente da câmara não pode dizer que tudo 

tem que ser feito em Santiago, sendo que o que quer é todos os atendimentos feitos lá, sejam feitos 

aqui, e o povo não precise ir lá. Diz que por isso instalaram o município, assim como irão brigar por 

um transporte intermunicipal, que é uma luta de oito anos. A Presidente responde: Diz que a 

intenção é que o cidadão economize tempo e dinheiro e que o serviço seja ampliado. Reforça que 

todas as segundas-feiras será feito o atendimento aqui e pede ajuda dos vereadores para divulgação. 

Diz que o Sindicato não irá fechar, pois não é e nunca foi essa a intenção. Entende que o associado 

deve ser tratado com alto nível, carinho e respeito, e o objetivo, como presidente, é em prol dos que 

precisam. A vereadora Regina pergunta: Agradece a presença da presidente, e que o Sindicato é 

parceiro da câmara e da prefeitura, e entende que é uma tentativa e se vê que está certo, fica assim, 

mas se aumentar, se repensa a decisão. Diz que há tempos levantou-se a questão de termos um 

Sindicato aqui, não sabe se é essa a ideia, mas soube do assunto e não foi mais comentado. Quer 

saber se chegou até o Sindicato essa informação? A Presidente responde: Diz que quando estava 

na Fetag, Capão do Cipó ligou dizendo ter interesse. Diz que dentro da realidade é praticamente 

inviável, pois um funcionário não é barato, assim como manter o escritório, mas se houver 

necessidade e a demanda do quadro social aumentar podem implantar. Diz que dos cem sócios, 

precisam da metade mais um para uma assembleia, e se decidirem que não querem mais a extensão 

de base, irá brigar por isso. Ressalta que a vontade tem que partir do associado e se em assembléia 

disserem que querem se emancipar de Santiago, será apoiadora e ajuda a dar os primeiros passos. O 

vereador Ibanez agradece a presidente pelas colocações. A Presidente responde: Agradece a 

oportunidade e reforça o convite para dia 28 de agosto o lançamento do aniversário da Fetag e para a 

excursão dia 30 de agosto para a Expointer. Após o senhor presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADORA ANA MARIA 

LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9.  Sobre a reunião, na 

Casa, do SIM, parabeniza o secretário Marcelo pela iniciativa. Será importante para o pequeno 

produtor buscar alternativas de renda, que irá facilitar para eles. Diz que será feito isso para que o 

produtor possa vender até fora do município. Diz que será bom para o grande e o pequeno produtor. 

Diz que é bom para o pequeno para que busque formar associações, pois sozinho fica difícil. Diz que 

é um projeto do deputado Edegar Pretto, e fica feliz, pois defende o pequeno produtor desde a época 

do seu pai, deputado Adão Pretto. Pede que a administração inclua no PPA, a compra de um 

‘tobatinha’, trator pequeno, para hortaliças, que será bem vindo aos pequenos produtores. Sobre o 
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calcário lhe ligaram dizendo que não estava indo o peso certo, que são quinze toneladas, porém falou 

com o vice-prefeito e o mesmo lhe garantiu que está indo certo. Diz que amanhã o Anselmo irá ver 

mais de perto, mas que os produtores fiquem sossegados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9.  Diz que amanhã é um dia importante no município, dia da Consulta Popular, onde o povo vai 

votar as demandas. Pede ao povo que venha participar e votar para ajudar o município. Diz que terá 

urna no Posto de Saúde, no Macedo Beltrão, na prefeitura e na câmara. Deixa abraço a todos os pais, 

pois domingo é o Dia dos Pais, e pai e mãe é uma só, e se estão aqui é graças a eles. Fala que dia 30 

venceu o prazo do PPA, onde tem que ser feitas duas audiências públicas, e até agora não veio, 

sendo que podem colocar emenda. Deixa esclarecido, para depois não dizerem que não votaram por 

que não quiseram, pois está atrasado e não é culpa dos vereadores. Pede a colega Regina, líder de 

governo, que veja o que está acontecendo. Convida os beneficiários do projeto Minha Casa Minha 

Vida, para que participem da reunião, quinta-feira, aqui na câmara. Diz que o pessoal cobra que tem 

caminhão estragado no pátio da prefeitura, mais dois tratores e uma retro. Sabe que não é fácil e 

pergunta se já foi pago o conserto, qual é a garantia da empresa? Diz que é de chorar o maquinário, 

pois sete meses de governo, todos feitos e já estragados. 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. Ouvindo os colegas falar, não 

tem como não se manifestar, e diz não acreditar que o caminhão foi pago e está no pátio. Conhece o 

trabalho do secretário e ele não iria admitir isso, mas que o papel do vereador é fiscalizar. Diz que o 

secretário Jaques sabe o que era feito antes e não irá continuar o erro. Comenta sobre a implantação 

do SIM, onde o secretário Marcelo veio explicar o projeto, e já adianta que seu voto é sim ao projeto, 

pois irá gerar uma mentalidade maior para o município, e os munícipes não irão mais comprar gato 

ensacado. Ressalta que irá melhorar o lucro e a qualidade dos produtos. Diz que se querem um 

município, tem que querer a tecnologia. Diz que a presidente do sindicato colocou que só temos cem 

associados, o que é muito pouco, devido à importância do sindicato. Diz que não podemos ter a 

mentalidade de matar o frango na bacia e vender pro produtor. Diz que ouviu o secretário Erico falar 

que quer que a Expocipó seja voltada para o pequeno produtor, o que nunca foi feito, pois sempre 

vieram máquinas com plataformas grandes, o que na soma não tem seis produtores, e o pequeno e o 

médio se ferram. Cita que a mudança é boa, mas que seja para todos. Acredita que a próxima feira 

venha para atender o pequeno produtor, e já adianta que só estará junto se for dessa forma. Ressalta 

que se for só para a elite, está fora, e não contem com sua pessoa, e com gastos exorbitantes 

também. Aproveita e deixa sua posição. Sobre o calcário concorda com a colega, pois tem que falar o 

que os eleitores lhes pedem, mas cita que está chegando o calcário, já chegou aveia e o que fica 

triste é que se queixam por pouco. Diz que a Consulta Popular é amanhã e espera que o povo vá até 

as urnas votar, pois é dinheiro para o povo, que retorna para a saúde. 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 todos 

os pais do município e dos municípios vizinhos, pelo Dia dos Pais. Cita que herdamos de nossos pais 
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a formação de nosso caráter, e que graças a Deus tem seu pai e sabe as dificuldades, mas hoje tem 

índole e respeito pela comunidade. Nada como dedicar essa homenagem a todos os pais. Fala do 

belíssimo evento dia 03 de agosto, do DBV, e em especial parabeniza os da terceira idade. Não se fez 

presente, mas soube do belíssimo evento. Parabeniza os Tissot pelo torneio de bochas, valendo um 

fusca, e sábado será a final. Sobre a Consulta Popular diz que amanhã é o dia de votar as demandas 

e pede aos munícipes que fiquem com os títulos e a identidade, pois alguém irá passar pegar o voto. 

Sobre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, diz serem bons os trabalhos prestados durante esse 

tempo e que irá continuar, porém cita que os vereadores são cobrados pela comunidade para que 

seja criado aqui um sindicato, e que foi um que levantou a possibilidade junto com o ex-vereador 

Erico. Diz que a presidente falou que só depende do povo querer, a exemplo da emancipação que 

éramos chacota no município-mãe. Cita que todo mês tinha de ir a Santiago entregar a efetividade e 

lá debochavam dizendo: “Quando vai emancipar a tua cidadezinha?” Diz que conseguimos um 

município, um CTG, Igrejas, AFUMCACI que está prestes a construir a sua sede, Sindicato dos 

Municipários entre outras coisas. Diz que o sindicato depende do povo e com o amparo da prefeitura 

e da câmara será forte, e tem certeza que a presidente Lérida irá amparar nessa conquista. Agradece 

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

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que a dona Lérida é uma mulher de 

coragem, pois as decisões ruins que se tomam, é pensando maior e se o sindicato pensou e fez isso 

para que o sindicato continue oferecendo os serviços, mesmo tendo que demitir alguém, sabe que foi 

uma decisão que tiveram que tomar. Acredita no trabalho do sindicato e tem certeza que irá mantê-lo. 

Elogia a ação em função do sindicato ver uma maneira melhor de atendimento,principalmente, por 

que nosso município é 70% a alimentação produzida pelos pequenos produtores. Diz que o colega 

Jairo falou em várias conquistas, porém esqueceu-se de citar a conquista do Ensino Médio, no distrito 

do Carovi, onde o município foi instalado em 1º de janeiro de 2000 e o Ensino Médio em 17 de maio. 

Diz que na hora que entrar o projeto do SIM, irá votar a favor, pois concorda que seja instalado no 

município. Cita que acompanhou uma palestra na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, quando 

foram para instalar o município, sobre isso, e que sempre tem alguém contra, mas isso faz bem ao 

município, não somente para o mercado interno, mas para que se vendam fora os produtos. Sobre a 

377, diz que é uma obra de cunho político, onde houve autopromoção de três governadores, e agora 

vai sair dez milhões de reais para esse tapa-buraco e daqui a três chuvas está igual. Diz que daqui 

uns dias terão candidatos prometendo mundos e fundos, sendo que não adianta só tapa-buraco, tem 

que se fazer desde o básico, não só a selante. Cita que nos jornais estão os números de acidentes 

que ocorreram na rodovia, onde em 2009 foram trinta, em 2010 foram trinta e seis, em 2011 foram 

trinta e cinco, em 2012 foram quarenta e um e até a edição passada esse ano teve vinte e oito, fora os 

que não se sabe. Diz que tudo isso acontece por que existem pessoas que se aproveitam. Convoca 

para que votem na Consulta Popular, pois se tivermos oitocentos votos pode se apostar que virá mais 

de duzentos mil reais para o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

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

Reforça para as pessoas que não se esqueçam de ter o título a hora que a urna passar nas 
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comunidades, para adiantar o processo. Parabeniza os colegas e demais pais, pelo Dia dos Pais, em 

especial ao secretário Jaques, que se faz presente, e é papai várias vezes. Cita que estão de 

parabéns os pais, homens com H maiúsculo, que são exemplos aos filhos, onde a fruta não cai longe 

do pé. Diz para a colega Ana, a qual falou na devolução do dinheiro das ambulâncias, que as mesmas 

vieram emplacadas de outro município, que depois a multa foi descontada do valor pago a empresas, 

não prejudicando o município. Diz que se não foi a colega Ana que disse isso, que a desculpe, pois a 

colega Regina disse ser quem falou. Sobre a reunião com o secretário Marcelo, ouviu as explanações 

e diz que em Cia Norte, no Paraná, é implantado o SIM, e parabeniza ele pela ideia, pois o município 

tem que crescer e desenvolver mais. Diz que o secretário falou em se contratar mais veterinários para 

ajudar no projeto, onde dá ideia que se valorize os que temos, pois se não cortassem a insalubridade 

deles, eles se empenhariam mais e desse um retorno maior. Concorda que o município tem que 

crescer e desenvolver, e irá beneficiar os pequenos produtores, onde o caminhão do leite não desce 

pegar, por que é pouca a produção. Diz ao colega Ibanez que não sabe se o colega Diego mentiu 

sobre o caminhão, ficou essa dúvida, mas diz que ouviu falar que o caminhão foi consertado e está 

estragado de novo. Sobre o que o colega Jairo falou da independência do sindicato, a qual a 

presidente diz concordar, diz ser como uma criança que nasce e aos poucos vai dando os primeiros 

passos, e com o apoio e esforço talvez se consiga, não hoje. Diz que o grupo de mulheres da Sepé 

Tiarajú está arrecadando fundos para a construção de um galpão, onde tem em mãos os pedidos de 

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

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre a 

senhora Lérida e a maneira como conduz a entidade tão importante para a classe trabalhadora. 

Aborda o assunto que existe duas formas de se agir na política: a maneira administrativa e a maneira 

eleitoreira, de busca de votos. Lembra de duas palavras que a dona Lérida falou: palavras distorcidas. 

Diz que essas palavras na política eleitoreira se semeia a discórdia.  Tem a cabeça tranquila e 

respeita as pessoas que apostaram em sua pessoa para ser vereador. Agradece as pessoas que tão 

bem o acolheram no Capão do Cipó. Tem a consciência tranquila que estão caminhando para política 

administrativa e não eleitoreira. Diz que é importante explanar aos leitores o trabalho de cada um, pois 

se não fazem nada, são criticados, e, se fazem, está errado. Cita o que foi feito na Secretaria de 

Agricultura, do projeto de aveia, que, como dito, foi cobrado, mas no momento que o produtor 

precisava, chegou. Diz que tiveram que pagar a contra partida, mas tiveram prazo e a produção 

aumentou. Com relação ao calcário, diz a colega Ana que esse eleitor que ligou, fique com a cabeça 

tranquila que está chegando as quinze toneladas, como estava no convênio. Diz que estão com 

projeto para calçar as mangueiras para a melhoria de vida do produtor rural e, certamente, terá contra 

partida. Desafia o político que faça tudo de graça. Fala que estão preocupados em administrar. Fala 

que tem o projeto 044, que não sabe por que virou essa polêmica e se arrastou, mas é uma forma de 

administrar e atender bem os serviços, sobrando para desenvolver outros serviços da Secretaria de 

Agricultura. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

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

concordar com as palavras do seu colega Miguel, pois há muitas coisas para serem corrigidas, mas 
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espera e quer trabalhar junto, para que está administração venha de encontro com pelo menos a 

metade do que o povo anseia e cumprindo mais da metade do que foi prometido em campanha. A 

respeito do projeto do SIM, encaminhado pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Secretaria da 

Agricultura, diz ser de grande importância e depois o pequeno produtor já vai poder vender suas 

produções fiscalizadas pelo carimbo do SIM e, talvez, vender para fora do município. Fala que o 

secretário Marcelo pediu para colocar que no dia quinze de agosto a partir das 14h00min haverá uma 

palestra na praça sobre a transformação de óleo de cozinha em sabão. Sobre o PPA fala ao seu 

colega Diego que realmente está atrasado e que cobrou hoje do secretário da Fazenda onde o 

mesmo lhe falou que tem dados estaduais ainda não repassados sobre recursos e que os dois 

contadores estão trabalhando nisso. Ressalta que não irá passar a mão na cabeça de ninguém que 

está atrasado, mas fala que estão trabalhando e espera que até semana que vem seja repassado 

para a câmara. Sobre as ambulâncias, fala a colega Margutti não sabe quem lhe deu esta informação, 

mas fala a ela que converse com o secretário Pinheiro. Coloca que a prefeitura fez certo em cobrar 

multa da empresa que atrasou a entrega só que a prefeitura teria que ter repassado no ato esta multa, 

pois era recurso e a prefeitura ficou e utilizou agora a prefeitura irá ter que devolver. Fala que tem 

ofício enviado pela secretaria estadual cobrando este dinheiro. Pede ao secretário Jaques que arrume 

a estrada nos Palmeiros em frente à Igreja, e em Tunas em frente à propriedade do seu João Alfredo 

também está ruim. Sobre o transporte no interior conversou com o prefeito, fala que foi feita reunião 

para tomarem uma atitude sobre o transporte urbano no município, que foi promessa de campanha, e 

já foi feito plano inclusive com planilha financeira onde irão apresentar para o Meneghini e após será 

encaminhado uma licitação. Se não houver interessados irão procurar um meio legal de colocar um 

transporte no município. Sobre as máquinas diz que não é de chorar e sim de morrer, pois foi pego 

sucateado e não adianta dizer que em 2009 pegaram com açúcar. Fala que a pessoa que fez isso foi 

uma pessoa muito infeliz, pois prejudicou o município inteiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Presta homenagem aos pais, que no próximo domingo será Dia dos Pais. Fala que só estamos 

aqui porque temos um pai, e parabeniza então todos os pais que lhe escutam. Tem um convite de 

Santo Ângelo, uma Audiência Pública em Porto Alegre sobre endividamento agrícola dos produtores, 

onde algumas atitudes serão tomadas e de repente entrar em contato e leva uma representação aqui 

de Capão do Cipó. Fala que seria importante para ver o encaminhamento que irá ter, pois segundo 

informações eles querem no mínimo dez anos para os produtores pagarem suas dívidas e baixar os 

juros. Deixa sugestão ao secretário Jaques para especializar um mecânico para acompanhar quando 

as empresas arrumassem uma máquina e ver, realmente, o que estão colocando na mesma, pois 

muitas empresas só “pintam” e mandam de volta. Fala que isto seria uma maneira de fiscalizar mais 

de perto essas empresas, pois na hora de licitar aparece um monte, mas na hora de resolver o 

problema, aí está o problema. Sobre os transportes esteve em Porto Alegre na época e torce para que 

apareça uma empresa para fazer, porque que se não o município tem que ter dois ônibus para 

cadastrar no DAER em Porto Alegre para fazer o transporte circular no município. Sabe que é 

complicado, mas torce para que dê certo. Quanto às ambulâncias viu comentário que na época as 
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ambulâncias vieram emplacadas lá do Mato Grosso e deveriam ser emplacadas no município. Fala 

que houve a multa, houve juros naquele dinheiro, e o que vai ser devolvido foi, com certeza, ganho 

mais na época e se foi gasto foi aplicado em algo, pois ninguém pega dinheiro e joga fora. Quanto ao 

PPA, fala que só terão dezessete dias para votar e colocar as emendas, pois tem que ser votado até 

30 de agosto, se ele entrar terça-feira que vem, torce para que venha. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Convida o 

pessoal de Capão do Cipó para a amanhã votar na Consulta Popular. Ressalta que quanto mais votos 

tiverem haverá maior possibilidade de vim dinheiro para o município. Coloca que é uma coisa que não 

vem no primeiro momento, mas que acaba vindo. Retorna a falar sobre o curso de hidroponia que irá 

ter nos dias 21, 22 e 23 de agosto, e que temos uma estufa hidropônica oriunda da Consulta Popular, 

votação feita para Ciências e Tecnologia, a URI fez o projeto e estão disponibilizando para a 

comunidade mais uma alternativa. Diz ter alguns inscritos já na Secretaria de Agricultura, mas fala 

que tem como colocar vinte a trinta pessoas em uma turma. Fala aos interessados que entrem em 

contado com a Secretaria de Agricultura. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA 

REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Inicialmente deseja um feliz Dia dos Pais a todos, 

principalmente aos seus colegas que são pais, parabeniza os pais cipoenses que educam seus filhos, 

mantém suas famílias, sempre procurando algo melhor. Fala que o pai é um esteio de uma casa. 

Sobre o calcário, fala que isto é uma acusação muito grave e como seu colega Miguel disse o calcário 

está indo certo e as pessoas que comentaram isso estão levantando algo a respeito dos funcionários 

que estão fazendo entrega, pois os mesmos são subordinados ao secretário da agricultura, mas são 

eles que estão colocando a mão na massa. Acha que a administração tem que conversar com o 

secretário da Agricultura, chamar os funcionários responsáveis e conversar com eles. Diz não estar 

acusando ninguém, pois confia neles, mas têm que sanar qualquer dúvida. Sobre as máquinas, fala 

que ficaram quatro anos batendo em cima disso, que não era para pagar coisa que não estivesse 

funcionando. Fala que se deve pedir à administração para ver isso e resolver. Diz que quer saber o 

que está acontecendo e que se batalhou para chegar onde está, é para fazer o certo. Sobre a 

Consulta Popular chama a todos os munícipes para votar, pois cada voto depende para que o dinheiro 

venha.  Parabeniza colega Jairo e também o colega da Câmara o seu Otacilho. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Quando falou sobre as 

máquinas, diz só ter falado porque teve outros mecânicos que faziam e estragava também eram 

cobrados. Coloca que no caminhão já foi gasto vinte e poucos mil e o trator também foi gasto, não 

funciona o trator, não funciona o caminhão e a retro também estava parada. Diz não criticar, mas que 

se especialize um mecânico para acompanhar, pois enquanto não fizer isso irão fazer o que querem 

nas máquinas. Fala que não irão criticar a administração, mas sim irão ajudar e esse é um meio de 

ajudar, especializar um mecânico para acompanhar todas as máquinas que sair da prefeitura. Diz que 

estão aqui para ajudar e não criticar, pois todo o gasto que é feito no fim do ano falta.  Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: 

Parabeniza a todos os pais presentes e os que estão lhe ouvindo que Deus abençoe os mesmos. 

Parabeniza também o seu colega Jairo por mais um ano de vida e também o seu Otacilho que 
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recebam de Deus a graça e a benção. Convida o pessoal para participar na Consulta Popular, pois se 

precisa muito juntar esses votos e conseguir o que se deseja. Tem em mãos ofício da emenda do 

Senador Paim, onde já foi protocolado na prefeitura de número 10301201585810043, emenda no 

valor cem mil destinados a Capão do Cipó. Fala aos colegas que é assim, acha que este é o trabalho 

do vereador se tem algum disque-disque tem que ver se é verdade ou não. Fala que foi isto que fez e 

que em momento algum duvidou que o calcário não estivesse indo direito. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala que fez sua 

parte, denunciou na Brigada a matança de animais na zona urbana do município, e que agora um 

pessoal do Passo do Tibúrcio lhe ligou dizendo que o mesmo está ocorrendo lá: venenos matando os 

animais. Questiona onde está a lei de proteção aos animais e onde irão ter que se socorrer. Fala que 

procurou a Secretaria do Meio Ambiente e disseram que era atribuição da agente sanitário do 

município, aonde a mesma disse para o secretário que não era sua atribuição, então teve que dar 

parte na polícia. Pede aos colegas, vizinhos e amigos que ajudem, pois este fator é muito 

preocupante. Sobre a Lei do SIM diz ser ótimo isso aí, pois as nossas agroindústrias podem surgir 

após isso, agroindústrias de frango, de leite, do mel onde a maior produção do estado está no 

município. Diz que agora o povo irá ter suas casas concluídas, pois falto reboco, piso e forro. 

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

PP: Hoje escuta uma colega dizer que é para entregar para Deus os problemas das máquinas, 

esquecerem aquilo que não interessa a ela mesma. Ressalta que quando vota em criar um cargo 

novo, vota bem baixinho e ano passado botava a boca no mundo. Fala que um tempo tem uma 

resposta, outro tempo tem que ter a mesma resposta. Diz que ano passado os números do município 

eram semanalmente discutidos, agora esqueceram os números. Como seu colega Miguel falou de 

uma nova maneira de fazer política, diz concordar, pois secretário que faz “cagada” tem que se lascar, 

pois o prefeito acaba sendo prejudicado. Ressalta que ganharam eleição deles, na época com o 

Froner, em cima de erros de secretários e eles ganharam agora, pois o prefeito foi incompetente na 

hora de escolher secretário. Diz que o que está errado está errado, agora uma posição que era errada 

no ano passado, tem que continuar sendo errado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: 

CONVITE, para a 25ª FECOBAT (Feira Estadual de Comércio da Batata Doce) de 08 a 11 de agosto 

de 2013, em São Vicente do Sul. OF. Nº 068/2013, da Secretaria de Assistência Social, solicitando 

empréstimo Plenário para reunião do projeto habitacional a realizar-se às 14h00min do dia 08 de 

agosto de 2013. OF. CIRCULAR Nº 03/2013, da ACAMVALE, convidando para Seminário Técnico de 

Orientação aos Legislativos Municipais, dia 08 de agosto de 2013, das 09h00min às 17h00min, na 

Câmara de Vereadores de Santiago. CONVOCAÇÃO, da ACAMVALE, para Assembleia Geral 

Ordinária, que terá como pauta a alteração do Estatuto da Associação, dia 08 de agosto de 2013, às 

17h00min, na Câmara de Vereadores de Santiago. OFÍCIO 005/2013, da Secretaria do Meio 

Ambiente, convidando vereadores para reunião às 17h00min do dia 06 de agosto de 2013, no 

Plenário da Câmara de Vereadores, para tratar sobre a elaboração da lei do SIM (Serviço de Inspeção 

Municipal).  OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/2013, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, 
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solicitando coleta de assinaturas no abaixo-assinado, em anexo, na defesa de um novo marco 

regulatório dos serviços de telefonia. OF. GAB. Nº 143/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei nº 

677/2013. OF. GAB. Nº 144/2013, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 053/2013. 

PROJETO DE LEI 053/2013, do Poder executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2013, 

da vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 024/2013, da vereadora Marilene 

Margutti ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 025/2013, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito 

municipal. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, 

aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 044/2013, do Poder Executivo, que “Concede 

permissão de uso especial de bem móvel público (“Patrulha Agrícola”) à Associação Agrícola Novo 

Rumo e dá outras providências”, aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra, 

sendo favoráveis os vereadores Ibanez Garcia, Regina Weidmann, Miguelangelo Serafini, Jairo 

Charão  e Ana Maria Lourenço, e contrários os vereadores Diego Nascimento, Alacir Dessoe, José 

Rodolfo de Brum e Marilene Margutti. PROJETO DE LEI 048/2013, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2013”, aprovado por 

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

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

LEI 050/2013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2013”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 051/2013, que 

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

2013”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2013, da vereadora Marilene 

Margutti ao prefeito municipal, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, sendo o 

voto contrário o do vereador Jairo Charão. Após o senhor presidente deseja feliz aniversário aos 

aniversariantes de hoje: vereador Jairo Charão e o estagiário Otacilho Amaral. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 13/08/2013, 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, 06 de agosto de 2013. 

 

 


