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ATA N° 31 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2014, 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 2014. 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 ao 1° Secretário para que proceda a 

leitura da ata 30/2014, da Sessão Ordinária do dia 02/09/2014, 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 ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9.  Fala sobre a Expointer, onde foi representar a Câmara juntamente 

com a escola Chico Mendes, com isso pode ver a importância da agricultura familiar e o trabalho de 

educação no campo, que os colégios devem desenvolver junto às comunidades, e a forma que está 

sendo representada a agricultura familiar na Expointer, onde foi algo grandioso e ficou pensando que 

Capão do Cipó também poderia ter um estande, sendo que foi convidado. Acha que o nosso 

município tem capacidade, tem produto e crê que na próxima feira o estaremos lá. Sobre o que o 

Christian colocou no Jornal Expresso, os vinte milhões em projetos que veio para o nosso município, 

diz que isso é algo muito grandioso, mas é uma pena que ele não pode ter colocado a forma que esse 

dinheiro chegou ao nosso município, mas isso mostra a forma que está sendo administrado, pois se 

não for bem administrado, se não tiver projeto, o dinheiro não tem como vir. Isso lhe deixa feliz, pois 

são projetos que está vindo do Governo Federal e Governo Estadual, e mostra o quanto o governo 

tem investido nos pequenos municípios, então é importante que se divulgue o quanto Capão do Cipó 

tem recebido. Diz que é creche que está sendo construída, é colégio, no Carovi já tem o ginásio do 

estado, enfim são muitas coisas que estão sendo construídas em Capão do Cipó, e com certeza 

passa de vinte milhões de reais. Diz a sua colega Regina, para que a mesma faça o seu trabalho de 

cabeça erguida, pois quem faz o seu trabalho com dignidade e respeito não tem com o que se 

preocupar, tem certeza que a sua colega fará um bom trabalho, aonde quer que ela esteja desde que 

a mesma faça com o amor, onde tem certeza que está fazendo. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Em nome do CPM da escola Macedo Beltrão, dos professores e dos alunos, convida a 

todos para participar do desfile cívico na localidade do Carovi, no próximo domingo pela parte da 

manhã. Coloca hoje, esteve presente no Capão da Batalha juntamente comunidade do Carovi, Capão 

do Cipó, e representantes dos dez municípios que vieram buscar a Chama, neste sentido agradece as 

pessoas que vieram nos visitar em busca desta Chama Crioula, agradece também aos cavalarianos 

do nosso município, que foram a Cruz Alta buscar a Chama, enfim toda a equipe que foi em busca da 
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Chama e representou o nosso município. Diz ficar “faceiro”, por ter essas pessoas que defendem a 

tradição e vão mostrar o nome do nosso município, pois é uma tradição que deve ser cumprida no 

momento certo. Solicita ao secretário de obras, um patrolamento na localidade do Passo do Valo até o 

Tiburcío, pois realmente está ruim. Aproveita que o vice-prefeito encontra-se aqui, e coloca 

novamente, que faz mais de um ano que aquela academia do Carovi está atirada do mesmo jeito, diz 

que está lá para quem quiser ver, estão cobrando do Executivo, porém o mesmo não toma 

providências, diz que são cobrados da comunidade e o dever como vereador e vim aqui reivindicar. 

Diz ficar preocupado e a comunidade cobra, sobre o parque de obras, sobre os nossos maquinários, 

diz que tem estradas para serem feitas, temos apenas uma retro funcionando, um caminhão das 

obras funcionando, sendo que devemos agradecer o PAC 2, pois se não fosse a presidenta, não sabe 

o que seria do nosso secretário Jaques. Diz que isso é lamentável, pois quando descem lá em baixo, 

é retro com um pedaço para cada canto, patrola para outro lado, mas nada é feito, então diz para o 

vice-prefeito tirar aquela varinha mágica que foi dita na campanha, e colocar a mesma trabalhar, pois 

a comunidade está precisando, sendo que tem estrada no Passo do Valo que estão indo para o meio 

do campo, porque não tem condições de passar pelas estradas. Lembra que o vice-prefeito criticava 

muito o seu governo, que tinham maquinários estragados, e que quando fosse da administração, não 

iram ter, porém não é essa realidade e está ali para quem quiser ver. Reforça que a impressa está 

aqui e até falou para o seu amigo Claudio para que o mesmo fosse ver como está parque de 

maquinas. Reforça para que o vice-prefeito tire as varinhas mágicas da gaveta e bote trabalhar, para 

que os maquinários funcionem. Sobre os banheiros que viam falando, diz que os mesmos chegaram 

às 10hr00min hoje no Capão da Batalha, sendo que deveriam estar ontem lá, lembra que isso falaram 

isso a um mês, não está criticando, pois estava bonito, mas os banheiros chegaram atrasados e não 

deu mais quinze minutos e o evento terminou. Ressalta que isso fica feio, e estão aqui criticando para 

que ano que vem isso não aconteça. Sobre o informativo, que foram criticados, que a Chama não 

havia apagado, diz que a mesma apagou sim e tem provas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 

87.9. Fica alegre quando a imprensa vem, mas que tem coisas que lamenta, como os banheiros 

chegarem atrasados. Ri dos colegas que falaram isso, pois a secretária havia lhe dito que iriam criticar 

isso. Fala que a prefeitura ainda não fez o pagamento à empresa e não irá fazer até saber o porquê 

chegou atrasado, pois deveria ter vindo há mais tempo. Ressalta que têm mais coisas com que se 

preocupar. Ouvindo o colega Rodolfo, diz que tem grandes investimentos vindo para Capão do Cipó, 

e ainda bem que vem para um município que investe, a exemplo de milhões de reais vindo e são 

aplicados em obras. Diz que é triste ver na TV a Petrobrás o que está acontecendo por políticos 

corruptos que deviam estar na cadeia, e falando com o secretário Nenê, não só ser presos, mas ter 

seus bens bloqueados.  Diz que é triste, pois os recursos grande parte saem daqui e essas notícias 

não deveriam estampar jornais e estar na Rede Globo. Diz que na hora da crítica todos são políticos, 

mas tem é que fazer um trabalho sério, responsável e fazer cada vez melhor. Diz que lhe preocupa a 

academia, e tem que se tomar por prioridade, pois chega de discurso bonito, por que se é só um 
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parafuso, o qual teve resposta dias atrás que era isso, que mande fazer na tornearia em Santiago e 

em trinta minutos se arruma. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, e ouvintes da 87.9. Agradece a colega Ana por ter representado a 

Câmara de Vereadores na Expointer com a escola Chico Mendes, divulgando o município e 

projetando o que os alunos aprendem na escola. Convida a comunidade para a Sessão Solene em 

homenagem a Semana Farroupilha, terça-feira próxima, no CTG, às 18h30min, com entrega de 

certificados aos ex-patrões do CTG e homenagem aos 15 anos do CTG, o qual desde essa data 

sempre fez um belíssimo trabalho no tradicionalismo regional. Diz ser uma satisfação ler na Tribuna o 

convite onde diz que a Secretaria de Saúde está sendo premiada com o Prêmio Brasil Saudável 2014. 

Diz que tempos atrás nem médico tinha e hoje a demanda está preenchida, sem falar no barro em 

frente ao Posto que os colegas criticavam e não tem mais. Fala que as coisas estão se alinhando e 

nada mais justo a premiação a nível de Brasil, e que alguém irá receber. Fala que entre as seis 

premiadas está a nossa saúde, que receberá o premio em Balneário Camboriú, Santa Catarina, em 

virtude do brilhante desempenho a frente da pasta. Acha importante fixar em um mural, pois não é 

justo quando falam que a saúde não tem médico, pois o Brasil julga diferente. Diz que a entrega da 

Chama Crioula foi um sucesso, onde comemoraram cento e vinte anos de morte de Gumercindo 

Saraiva, que tombou no Capão da Batalha. Agradece aos tradicionalistas, autoridades que se fizeram 

presentes e diz que Capão do Cipó eleva mais o nome na tradição e desempenho da administração. 

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

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

da 87.9. Reforça o convite para festa na escola Macedo Beltrão, a convite do presidente do CPM, que 

pediu que divulgue, e fiquem convidados dia 14 de setembro. Comenta o evento, hoje, no Capão da 

Batalha, e o momento que entende e defende de se montar um projeto turístico local, pois temos 

comunidades menos significativas que a nossa em área turística e já possui asfalto. Diz que não é 

sonho, pois pode ser concretizado, e que hoje lá teve um significado grande e que através dos 

discursos e pessoas lá presentes se leve às autoridades esse projeto, que a comunidade agradece. 

Diz que diz 5, há vinte anos atrás, reuni-se um grupo de idealistas, no salão comunitário para formar a 

comissão da emancipação. Em nome do seu Bender e do seu Serafim, assim como o colega Jairo 

que acompanhou desde o primeiro dia e deve lembrar o trabalho que foi e a luta para hoje estarem 

aqui brigando, discutindo, se acusando mutuamente, para Capão do Cipó chegar onde chegou nesses 

treze anos. Reforça que a data foi 05/09/1999. Foi chamada sua atenção e está com receio de falar 

mais forte, mas diz ao vice-prefeito que veja a possibilidade de contratar um centro de manejo de 

gado, com banheiro de aspersão e balança, no Entre Rios, Carovi e assentamentos, que é onde as 

pessoas mais precisam. Diz que não é caro e atende ao pequeno produtor na hora de banhar e tratar 

os animais. Torce que daqui a dois anos sejam quarenta milhões e não os vinte que a colega Ana 

disse. Fala que na Petrobrás, a cada contrato nos últimos treze anos, 3% foi inclusive para políticos 

de seu partido, assim como do PMDB, PT, todos no mesmo saco, mas depois irá comentar mais a 
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respeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Coloca que hoje é o dia do veterinário, 

onde em nosso município temos dois veterinários que fazem um bom trabalho, neste sentido 

parabeniza os mesmos. Solicita ao secretário de obras, que seja arrumada a estrada de Areias que 

desce para a fazenda da Taipa, pois com os valo que fizeram para as rede de água e com a chuva as 

estradas ficaram bem ruins, do seu João até a fazenda, dias de chuva está intransitável, sendo que 

esses dias uma criança adoeceu e não quiseram nem chamar a ambulância, pois a mesma não iria 

conseguir chegar. Que seja arrumada a estrada do Carovi até a propriedade do senhor Claudio 

Reimann. Coloca que recebeu várias ligações, mas que agora já consertaram o problema, onde no 

assentamento Santa Rita e 14 de Julho ficaram cinco dias sem água, diz não saber o que aconteceu, 

mas deve está acontecendo ainda alguma coisa, não sabe se é a bomba que colocaram, mas sabe 

que estão levando água daqui do município para abastecer a caixa de água e hoje faltou um pouco a 

luz, e já ficaram sem água aqui. Parabeniza a escola Chico Mendes que foi representar o nosso 

município, sendo que a colega Ana se fez presente também em Esteio. Coloca que hoje também se 

fez presente no Capão da Batalha, para prestigiar a distribuição da Chama aos doze municípios da 

região, diz que estava muito bonita a solenidade. Diz que o que seu colega Diego falou, devem 

considerar como uma critica construtiva, sobre os banheiros, pois realmente estavam lá, mas 

chegaram quase no final, acha que deve ter sido feito um contrato com essa empresa, e mesma deve 

cumprir. Ressalta que querem ajudar e estão fazendo criticas construtiva, para que talvez na próxima 

vez não haja. Apresentou uma indicação nesta Casa e gostaria que fosse atendida, que o Poder 

Executivo viabilize junto às empresas de transporte coletivo a possibilidade de implantação de linha 

de ônibus que venha atender a comunidade, sendo que a empresa Tamiosso parou de fazer a linha 

nas segundas-feiras, e pessoas foram prejudicadas. Pede para que o vice-prefeito entre em contato 

com as empresas, temos a Planalto que sai as 06hr30min de Santiago e de repente daria tempo de 

entrar aqui no nosso município, para assim favorecer os funcionários e demais pessoas. Agradece e 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Preocupa-se em imaginar a forma 

como, às vezes, as palavras e notícias chegam aos ouvintes, onde é sabedor que a sessão é muito 

ouvida. Diz isso, pois ouvindo o colega Diego se pronunciar sobre o parque de máquinas, se entende 

que é um desastre, o que na verdade não é. Diz que se retroceder dois anos a foto é uma de quando 

o maquinário foi entregue em 31/12/2012, e que os colegas se assustam. Não gosta de rebater 

críticas, mas se preocupa com o que ouvem e se acha no direito e no dever de contrariar com 

verdades. Sabe que foi adquirido muita coisa, a exemplo de dois tratores e daqui uns dias chegarão 

mais cinco. Fala que é só andar pelo município e ouvirão das pessoas que a realidade é outra, e fala 

isso como forma de esclarecimentos. A respeito das balanças e centro de manejo que o colega 

Rodolfo disse, concorda e ontem esteve reunido com o secretário de Agricultura, onde já se tinha o 

pedido da comunidade do Carovi, e se ouvirem as sessões passadas sempre falou dessa importância 

como forma de viabilizar isso para um grupo de pessoas da pequena propriedade e será colocado na 
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LDO 2015 três balanças, as quais verão a forma de alocar os equipamentos onde houver mais 

necessidade. Diz que vai sair e com orçamento próprio., em entendimento com prefeito, vice e 

secretário. Cita que tem o projeto em andamento, do calçamento de mangueiras, pois os produtores 

de leite, na pequena propriedade, é o que segura o final do mês e o prefeito está trabalhando isso 

como forma de auxiliar melhorando a patrulha agrícola, comprando equipamentos, calcário, e agora 

calçando as mangueiras de dez metros por dez metros. Sabe que não será solucionado, mas a ideia é 

de montar, como forma de indicação na Casa, um projeto que vá além do calçamento, que tenha um 

empedramento, com máquinas da prefeitura e com contrapartida do produtor, como forma de 

melhorar o setor, melhorando o final do mês. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

ouvintes da 87.9. Coloca que o hoje é um dia especial para nós cipoenses que gostamos da tradição 

gaúcha, foi um grande dia, que ficou marcado em Capão do Cipó, pela belíssima organização, pela 

grande participação das cidades vizinhas, dos piquetes, dos CTG, que vieram em nosso município 

buscar a Chama Crioula, onde foi uma busca da administração, juntamente com o apoio do vice-

prefeito e prefeito, apoio incondicional do CTG Gumercindo Saraiva, o qual leva o nome do grande 

federalista que morreu aqui, foi tombado no Carovi. Fala que no momento que estavam no palanque, 

viram os banheiros chegando, onde a secretaria Adelaide, havia ligado dezoito vezes para a firma 

contratada, sendo que a mesma deveria ter trazido os banheiros um dia antes, mas acha que isso não 

ofuscou em nada o brilho do evento e o importante, é que sentiu no olhar, nas palavras e nos 

agradecimentos que receberam depois da 10ª RT, e de todos os cavalarianos que foram a Cruz Alta, 

onde inclusive esteve juntamente com eles, acompanhando no máximo o que pode, falaram que 

nunca foram tão bem tratados e tão bem recebidos como foram em Capão do Cipó. Ressalta que isso 

não fruto do CTG e nem da administração, e sim de todos, do trabalho em conjunto.  Diz que a 

tradição gaúcha é algo que deve ser levado muito a sério, respeitada e honrada com todo o fervor. Diz 

ser suspeita em falar, pois é de família tradicionalista, o seu pai foi patrão varias vezes do CTG e o 

seu cunhado também, mas está no CTG, porque realmente gosta. Reforça que o CTG Gumercindo 

Saraiva agora na Semana Farroupilha, que é a maior festa do estado do Rio Grande Sul, de 14 a 20 

estará de portas abertas a todos de Capão do Cipó, em especial as nossas autoridades, vereadores, 

prefeitos, vice-prefeito, enfim diz que qualquer pessoa será bem tratada lá dentro e é para isso que 

estão lá trabalhando e se esforçando. Sobre os trajes para entrar no CTG, diz será do mesmo jeito 

que sempre foi, desde quando o CTG foi fundando, não será mudado, ninguém vai ser barrado na 

porta, todos irão chegar e entrar, podendo saborear um ótimo churrasco, um bom carreteiro, vai 

dançar uma boa musica gaúcha e terá atenção de todos e o respeito também. Convida a todos os 

companheiros do PMDB e simpatizantes, para uma reunião dia onze de setembro, quinta-feira, as 

19hr00min na Câmara de Vereadores, para tratar de interesses do partido. Sobre a Semana 

Farroupilha, a 10ª RT, buscou a centelha da Chama Crioula em Cruz Alta, trouxe até Capão do Cipó e 

daqui foi distribuído para onze municípios componentes da 10ª RT, onde pediram para agradecer a 

toda dedicação que o executivo teve, em nome do Caburé que foi o coordenador regional da 
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cavalgada, agradece o executivo pelo apoio técnico que acompanhou a cavalgada. Repete as 

palavras do coordenador regional da 10ª RT, o senhor Elizeu, onde sem o apoio das prefeituras, do 

órgão estadual e do apoio financeiro, a cavalgada da Chama se torna difícil. Diz que todas as 

Prefeituras, Câmaras, a nível estadual e federal, devem incentivar a nossa tradição. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Sobre a Semana Farroupilha, diz que hoje os gaúchos deram uma demonstração do que é 

tradição, onde doze cidades foram representadas com os seus gaúchos e prendas, que vieram em 

nosso município buscar a Chama Crioula. Lembra que isso é muito bonito e faz parte do nosso Rio 

Grande do Sul, que o gaúcho cultiva, mas como já foi dito, tem que haver o apoio das prefeituras, pois 

sem as mesmas os piquetes não tem condições de fazer essas viagens longas e a tradição acaba 

caindo. Ressalta que é muito importante o apoio das prefeituras e que são sabedores que no passado 

muitas vezes os caminhões acompanhavam os cavalarianos, pois se algum cavalo se machucasse, 

colocavam no caminhão, então acha que deve sempre haver um acompanhamento, para assim dar 

força para os piquetes e CTG, pois só quem está em uma patronagem sabe o trabalho que tem, para 

desenvolver um bom trabalho. Sobre o parque de máquinas, não falaram no sentido de criticar, mas 

se forem pagar uma hora de retro hoje, não terá retro para trabalhar, e acha que o secretário Nenê 

deveria ter uma na agricultura e o Marcelo na água. Então diz que não estão criticando, e sim, quer 

que a prefeitura dê condições para os secretários trabalharem, pois se no passado tinha caco, pelo 

menos não tinha caminhão 2008 um ano parado, e agora parece que estragou o motor e vai ficar mais 

um tempo parado. Ressalta que a função dos vereadores não é criticar os secretários, mas sim, eles 

têm que ter maquina para trabalhar. Diz que o setor de compras tem que se agilizar um pouquinho 

mais, pois tem o caminhão que já está a mais de um ano parado, e são sabedores que a maquina 

quebra em qualquer administração, mas tem se agilizar mais o trabalho para os secretários poderem 

trabalhar e não adianta cobrar o secretário. É sabedor que arrumaram uma patrola hoje para o 

secretário Jaques, sendo que ele estava apenas com uma. Diz que todos sabem que uma maquina 

quebra, no passado quebrava, no presente quebra e no futuro também vai quebrar, sendo que a 

maquina nova vem, mas tem que dar assistência, se não elas quebram também, elas ficam velhas e 

vão para o leilão também.  Ressalta que a função do vereador não é criticar, e sim, ajudar. Diz que é 

muito bom que tenha vindo esses vinte milhões para o nosso município e torce para que venha mais, 

pois quanto mais dinheiro vem, mais o município cresce e município como o nosso que não tem 

empresa, depende da agricultura, então precisamos que governo estadual, federal e os deputados 

nos ajudem, pois ai é uma verba que o prefeito não precisa tira dos cofres públicos para fazer. 

Ressalta que isso é muito bom, no passado foi conseguido e sempre será assim, sendo que cada 

prefeito quando entra em uma administração tenta fazer o seu melhor, mas às vezes eles não 

conseguem fazer tudo o que pensam, sendo que a votada é fazer o melhor para o povo assim como 

os vereadores da sua bancada não tem a intenção de criticar como faziam no passado, querem dizer 

que as coisas têm que serem feitas no tempo certo e não adianta criticar porque não melhora nada, 

critica até muitas vezes atrapalha. Ressalta que devem ser companheiros e ajudar as administrações, 
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pois esse é o papel. Fala que quando estão perto de um deputado e estão ao alcance de pedir algo, 

devem pedir para ajudar as administrações independente do partido, essa é a função do vereador e 

por isso que estão aqui. Não irá usar o seu tempo de liderança, pois diz ter falado por primeiro na 

semana passada e hoje teria que ser o último. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Gostaria de pegar as 

palavras do colega Alacir e que tem críticas realmente que são construtivas, mas que tem críticas que 

acabam atrapalhando o trabalho e vendo a forma da secretária Adelaide juntamente com o seu 

pessoal estavam desempenhando o trabalho e dando o melhor para que os mesmos pudessem 

organizar no Capão da Batalha e que foi um mal entendido com a mesma, pois os mesmos estavam 

se dedicando bastante com o evento. Em nome da escola Chico Mendes e em nome de seus colegas 

convida a todos os cipoenses para que na sexta-feira, no dia doze, no Chico Mendes aonde ocorrerá 

à realização de um carreteiro em homenagem a todos os que contribuíram para que o projeto fosse 

feito e desenvolvido e que os mesmos pudessem ter ido até a Expointer.Também gostaria de 

parabenizar a Secretaria de Saúde pelo trabalho que os mesmos vem distribuindo e desenvolvendo e 

pela posição que vem buscando.Gostaria de avisar e agradecer pois sábado havia ligado para o vice 

avisando que nossas  crianças  estariam  em Itacurubi a semana passada com a banda aonde haviam 

se apresentado e  foi um sucesso, pois pessoas que a mesma conhece de lá haviam lhe ligado e 

tinham parabenizado Capão do Cipó por sua banda, e que sábado iriam estar no município de Mata 

representado Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: Ouvindo atentamente seus nobres colegas a 

respeito das balanças coloca que tem a certeza esse mesmo projeto irá sair do papel, pois esse 

projeto não seria de hoje. Coloca ao colega Miguel que seria só uma lembrança, que a iniciativa do 

mesmo teve início em dois mil e dez, só para quem esteja em casa ouvindo as lembranças para que 

os mesmos não esqueçam as coisas. Fala que em dois mil e dez foi elaborado o projeto e acha que 

havia englobado seis comunidades para que os mesmos pudessem receber os banheiros de 

aspersão e as balanças aonde o mesmo teria sido colocado na Consulta Popular para que fosse 

atendido. Coloca ao colega Rodolfo que é muito importante que saia para que o mesmo imagine nos 

Palharini para pesar as reses dali terá de levar até o Sr. Ardi Jaeger no Carovi para que possa ser 

feito a pesagem, pois é a balança mais próxima que tem no município. Então os mesmos têm de 

saber a importância, pois no centro do município tem de transportar para outras comunidades ou 

vizinhos para que sejam arrumadas balanças. Coloca que no passado o banheiro e a balança custava 

em torno dos sete mil reais, pois é muito pouco, mas que o mesmo fica feliz, pois o projeto irá sair do 

papel e atender as comunidades, onde quem ganha com isso é o povo. Outra coisa que o mesmo 

queria colocar é que o prefeito lhe havia comentado que era para o mesmo agradecer o evento, a 

secretária Adelaide Alcântara e ao coordenador de cultura, Roberto Cardoso, e que os mesmos já 

estão empenhados no desfile do dia vinte no município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA 
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CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Irá falar sobre a água o qual sabe que tem problemas, 

bastantes problemas de energia elétrica e que a falta de água em algumas localidades se deve a falta 

de luz, pois haviam ficado sem energia e só retornado pela parte da tarde e aí não tem como ligar as 

bombas, pois não irão tocar com meia fase, pois as mesmas queimariam. Diz que isso teria sido o 

problema da falta de água na cidade. Já no interior já sabemos que quando acontece um problema 

logo já é tentado solucionar e quando os mesmos não conseguem é por que tem a falta de bomba ou 

um eletricista de fora para que o problema seja solucionado, mas que nunca a administração tem 

deixado de encarar os problemas da comunidade. Gostaria de pedir desculpas aos assentamentos 

que tinham ficado sem água aonde sabemos que a administração se volta para um trabalho rápido 

para que possa ser solucionado os problemas da comunidade. Coloca ao colega Ibanez que 

realmente é testemunho do projeto dos banheiros de aspersão e das balanças onde estava no plano 

de governo e os mesmos irão cumprir. Diz que bem como o governo passado poderia ter feito, mas 

que o mesmo não fez, mas que agora estão voltados para o pequeno produtor que não tem o serviço 

prestado em suas pequenas propriedades e o município de Capão do Cipó fará através da 

administração Meneghini e Anselmo. Coloca que se faz presente o Sr. Miguel Garaialdi que assumirá 

o setor de controle interno, já que o mesmo havia passado num concurso, e deseja a ele quando 

assumir futuramente, que faça um belo trabalho, através desse projeto atingirá todas as áreas e fará 

um trabalho voltado para o respeito, a honestidade e a competência. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Bancada, PP: Gostaria de começar parabenizando sua colega e comadre Ângela, 

diretora da escola Chico Mendes, pelo sucesso do seu grupo de alunos aonde uma escola do campo 

que são pequenas, mas que mostrou sua força e foi muito bem representado o município. Dá os 

parabéns à mesma, seus alunos e a sua equipe que a mesma é uma lutadora e que é uma boa 

gestora, e que sentem falta de uma gestora do quilate da mesma. Coloca que não tem como não falar 

da questão das críticas e acha que o fato dos banheiros terem chegado às dez horas, coloca que não 

foi a professora Adelaide, o Meneghini nem o Roberto que fizeram com que o fato tivesse acontecido, 

que é evidente que nos sabemos que não havia sido, mas para que agora se possível voltarmos 

alguns anos atrás que voltamos apenas dois anos para que os mesmos vejam a “lenha” que iam levar 

na câmara se o fato acontecesse que os mesmos seriam cobrado e ironizados. Tem a certeza que 

não foi a Adelaide e o Roberto para que o colega Ibanez imagine se contratar algo útil e necessário 

que o mesmo não viu na hora e tinha ficado feio, pareceu ser incompetência, mas afirma que não é e 

que as coisas não são como queremos. Coloca que as coisas geralmente não acontecem como 

queremos. Coloca ao colega Ibanez que quando havia colocado sobre as mangueiras sabe que o 

mesmo havia falado e acha que estava ali para passar por cima de alguém, mas diz não estar e não 

dizer que foi um projeto seu, mas sim acha que é uma coisa que a comunidade precisa então não tem 

o porquê, e se vier para o município será mais uma conquista já que o Froner não havia feito, pois as 

coisas não são por aí. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Coloca que a sessão da câmara chega a um 
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ponto que fica da forma que vimos, onde o mesmo sempre vem falando, pois diz ser a oposição 

querendo  muitas vezes apontar muitas coisas que os mesmos pensam que está errado vendo as 

coisas como lhes é conveniente. Cita que se a oposição era criticada no passado, hoje agem da 

mesma forma e critica também e pergunta com o objetivo do que é que devem ser coerente nesta 

linha de raciocínio e os mesmo criticam com objetivo de desqualificar a administração, com o objetivo 

de na frente obter o voto. Diz isso para que não achem que é demagogia, dizendo que é de forma 

diferente, por que não é, pois sabem que não é e o ouvinte sabe que não é. Coloca que infelizmente é 

dessa forma que as coisas são e que essa seria a verdade. Com relação aos serviços na prefeitura, 

diz que mandar fazer um serviço muitas vezes não é a mesma coisa de chegar num bolicho e 

comprar uma carteira de cigarros e um quilo de erva, pois um serviço que se passa de oito mil reais 

tem de se fazer uma licitação e se o prefeito não fizer, o mesmo irá responder judicialmente e isso que 

deve ser entendido. Fala que, muitas vezes, é feito uma licitação e a firma não vem e é refeito e assim 

por diante, o que infelizmente é contra sua vontade, pois o mesmo gostaria que fosse de maneira 

diferente, mas que infelizmente no serviço público para certas coisas é demorado não adianta e não 

tem como fugir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Gostaria de agradecer a secretária Adelaide e toda a Secretaria de Educação e 

todos os funcionários que trabalharam diretamente ou indiretamente para o evento desde o dia em 

que a chama foi trazida de Cruz Alta.  Agradece também o Roberto que havia acompanhado e os 

demais como o motorista Rudinei,Tiago que a mesma havia visto por lá que estavam participando, 

deixa seu agradecimento a todos os funcionários. Agradece a colega Ana por ter acompanhado a 

diretora do Chico Mendes e dá parabéns a diretora por ter levado o nome do município de Capão do 

Cipó até a feira, e que é assim que vamos mostrando  que o que é pequeno se torna grande.Também 

dá os parabéns ao pessoal da banda que haviam colocado que estão representando vários 

municípios aonde a mesma viu a banda se apresentar a semana passada, na sexta, em frente a 

prefeitura e pudemos ver os jovens e nossos filhos tocando na banda que isso engrandece muito 

nossa administração aonde foi implantado na administração  passada e diz ser uma coisa boa e que 

vão dar continuidade e sempre irão ter apoio da administração e que se Deus quiser daqui para a 

frente cada vez melhore mais. Coloca que na sexta-feira se fez presente no carreteiro do Carovi e que 

sábado esteve no carreteiro do Julio Biasi, e gostaria de agradecer todos os professores do Carovi 

como a Elizandra aonde a mesma trabalhou bastante para ajudar as crianças e a escola. Mais uma 

vez gostaria de convidar a todos para participar do dia quatorze ao dia vinte para a Semana 

Farroupilha, e que dia quatorze às cinco horas está prevista a chegada da Chama Crioula no CTG, e 

gostaria de convidar todos os vereadores e autoridades para que se façam presentes. Deixa seu 

abraço a todos e que na próxima terça se encontra no CTG na Sessão Solene. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Gostaria de 

colocar que havia recebido uma reclamação sobre um comentário que os mesmos haviam feito na 

Casa a respeito das patrulhas agrícola, e que irá dizer bem francamente coloca vice e que o mesmo 

irá levar como um equívoco de certas pessoas da forma da qual os mesmos vêm conduzido a política 
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de Capão do Cipó. Irá falar, pois temos dois procuradores e os mesmos sabem bem que os mesmos 

não podem fazer política da forma com que alguns estão fazendo, e que o mesmo irá deixar bem 

claro na Casa, pois as patrulhas agrícolas que estão chegando não têm nome, e se tiver nome de 

algum deputado gostaria de dizer para a comunidade que se tiver nome de deputado que os mesmos 

tirem do bolso do deputado para que possa ser comprando um trator, ou maquinário e que entregue 

para a sua comunidade, pois o dinheiro que é comprado a patrulha agrícola uma grande fatia do 

dinheiro sai do povo de Capão do Cipó, do dinheiro que vai a Brasília e retorna em emendas com uma 

grande contrapartida dos deputados o qual não pode dar o nome de todos no momento. Coloca que 

irá chegar cinco patrulha agrícola, mas gostaria de dizer que irá chegar de vários partidos e deputados 

aonde deram emenda para que pudessem receber as patrulha agrícola de Capão do Cipó, não tendo 

o nome de quem e para tal comunidade aonde se vai ser, podendo ser da Progresso, Palharini, 

Carovi, aonde todos irão ser contemplados. Gostaria de dizer às comunidades que estão ouvindo, que 

não tem nome de deputado, mas sim nome do povo de Capão do Cipó, pelo menos no momento 

político, mas se quiserem dar o nome do deputado que está mandando a patrulha agrícola e sair 

distribuindo de casa em casa, os mesmos podem denunciar, pois não pode e não é permitido no 

momento político, deixa bem claro. A respeito das associações que havia ficado no governo passado 

setenta mil, colocou ao prefeito, mas que o mesmo irá tomar ciência para que o dinheiro seja não 

somente para a associação dos Palharini, que esta lá como presidente havia lhe colocado, onde está 

faltando os banheiros e uma reforma daquela mesma comunidade, como tem outra que precisam e 

que não será gasto setenta mil só na mesma. Coloca a colega Margutti que sejam arrumadas as 

associações já que o prefeito lhe havia dito hoje que iria tomar pé no dia seguinte e iria encaminhar 

para a engenheira a providência do fato imediatamente. Coloca ao colega Rodolfo que jamais tinha 

falado com maldade e até acha que deve ser resolvido o problema, pois é para isso que os mesmos 

estão ali e estão sendo pagos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente 

convida o 1° Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. GAB. 200/2014, do 

Gabinete do Prefeito, convidando para audiência pública dia 11 de setembro, às 19h00min, no 

assentamento Santa Rita, para tratar sobre a LDO exercício 2015. INDICAÇÃO 023/2014, da 

vereadora Marilene Margutti, ao prefeito municipal. OF. 23/2014, da Secretaria de Educação, 

convidando vereadores e funcionários para solenidade e jantar de entrega dos certificados aos 

Cavalarianos da Chama Crioula 2014, dia 07 de setembro, às 20h00min no CTG, e convidando para 

solenidade de distribuição da Chama Crioula, dia 09 de setembro, às 09h00min no Capão da Batalha. 

OF. 36/2014, da Secretaria de Educação, convidando vereadores e funcionários para Desfile Cívico 

Tradicionalista, dia 20 de setembro, na Avenida Tancredo Neves, a partir das 09h30min, bem como 

das festividades alusivas a Semana Farroupilha. CONVITE, da escola Chico Mendes, para receber 

homenagem como “Amigo do Chico”, pela parceria e colaboração no desenvolvimento do Projeto 

Resgate e Valorização das Ervas Medicinais, a realizar-se dia 13 de setembro, às 19h00min na escola 

durante o carreteiro Farroupilha. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI 052/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno 
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Municipal nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar n° 

101/2000, Cria o Sistema de Controle Interno do município de Capão do Cipó – RS e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 053/2014, do Poder Executivo, que 

“Institui a gratificação de médico clínico-geral – ESF, do município de Capão do Cipó/RS e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão, que será dia 16 de setembro de 2014, no CTG General Gumercindo Saraiva, em 

comemoração a Semana Farroupilha 2014, comemoração ao 15° aniversário do CTG General 

Gumercindo Saraiva com entrega de placa de homenagem ao mesmo e diploma aos ex-patrões e 

coordenadores da Cavalgada da Chama Crioula 2014, pelos serviços prestados ao CTG, às 

18h30min. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e aprovada 

será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1° Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 09 de 

setembro de 2014. 

 

 

 

 

 


