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ATA N° 40 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2014, às 18h00min, no Salão Comunitário da 

localidade do assentamento Nova Esperança, de acordo com Resolução de Mesa n° 006/2014, 

reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2014. 

Sendo que antes da abertura da Sessão foi concedida a palavra ao representante da comunidade, o 

senhor Aldir Antonio Bressan (Chico). 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 39/2014, da 

Sessão Ordinária do dia 11/11/2014, 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 REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9, em especial a todos que vieram prestigiar a sessão, da comunidade do Nova 

Esperança. Acha que temos só mais uma sessão itinerante esse ano, e que as mesmas foram muito 

importantes, pois foram nas localidades, conversaram com as pessoas, elas colocaram o que, 

realmente, precisam, pois as vezes a ideia do Executivo é uma, mas o que a comunidade precisa é 

outra. Terça-feira passada, diz que o colega Miguel comentou da reunião do PMDB, no Vale do 

Jaguari, em São Vicente e, hoje, falou com o Diniz, que foi a Porto Alegre falar com os assessores do 

novo governador, José Ivo Sartori, e não pode colocar todas as reivindicações da reunião, pois foi 

uma pré-reunião, mas quarta-feira ou quinta-feira da semana que vem irão se reunir em Porto Alegre 

e colocar da importância desse novo governo que irá assumir em ver o que pode fazer pela nossa 

377, que está terrível. Cita que de Capão do Cipó destino Santiago, ainda tem os tapa-buracos, mas 

quem vai a Ijuí está muito ruim, e tudo indica que quem irá assumir a Secretaria de Transportes é o 

Beto Albuquerque. Se isso ocorrer, diz que é com ele que teremos que nos apegar, e aqui já que é o 

PMDB que está administrando vão procurar estreitar esse laço com esse novo governador que irá 

assumir. Foi colocado a sua pessoa que o Vale do Jaguari irá ter um representante, sim, para 

representar os municípios. Cita que é a vez dos municípios se unir e falar tudo que estamos 

precisando, não só na 377, mas na área da saúde, assistência social, educação, agricultura, que o 

nosso município é essencialmente agrícola. Diz que é coisa que o Executivo, juntamente com os nove 

vereadores tem que correr atrás buscar projeto, conversar com o governo do estado, pois tem muita 

coisa que podem conseguir. Mais uma vez convida toda comunidade do Capão do Cipó para o dia 07 

de dezembro, almoço nos Palmeiros, com o pessoal do SOS Vida, de Santo Ângelo, algo muito 

importante para o nosso município, e terça-feira passada entregou ao Pinheiro os papeis do convênio 

e está só aguardando a decisão deles. A pedido do pessoal da Educação renova o convite para o 7° 

Festcanção, que será dia 05 de dezembro no CTG General Gumercindo Saraiva, onde aguardam a 
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participação de toda a comunidade. na pessoa do seu Chico, agradece por ter se pronunciado aqui, e 

enquanto vereadora o que precisarem do trabalho está a disposição de todos, bem como sua 

administração. Pede para que o que precisarem, é só ligar, pois é um direito de vocês cobrar qualquer 

coisa para dentro do município e demais localidades. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Em nome do 

Chico cumprimenta toda a comunidade do assentamento Nova Esperança, uma honra estar pela 

segunda vez aqui com os pequenos produtores. Faz um pedido do Valdeci, do Carovi, que faz o 

transporte na saída de Tupantuba, ele faz a linha e tem uns valos e complica o trajeto. Pede que seja 

arrumado um valo em frente à casa do secretário de Agricultura, o Nenê, e em frente à casa que era 

do seu Natalício. Diz que até sugeriu que viesse uma patrola aqui no assentamento e só saísse 

depois de pronto, pois tem o leiteiro, tem o transporte escolar e o pessoal que trabalha tem que sair 

daqui e teria que ser dado preferência. Diz que temos três patrolas funcionando e que façam esse 

trabalho. Outro assunto que lhe preocupa é a falta de tratores dentro do assentamento, pois o último 

que tinha estragou e ficou difícil para o pessoal plantar pastagem. Fala que sempre dizia para primeiro 

comprar tratores novos para depois vender, e foi feito o contrário. Diz que o trator que era para o 

assentamento e foi vendido e eles estão sem trator. Diz que todos sabem que se os tratores novos 

não vierem até 31 de dezembro, não vem mais. Torce para que venham, pois quem lida com leite 

sabe que a pastagem tem época de plantio e quando chove todo mundo quer e acumula serviço. Diz 

que quando estava na secretaria era considerado, por alguns, o pior secretário, mas tentava fazer o 

que estava no alcance, com cinco tratores trabalhando, e hoje não tem. Diz que os pequenos 

produtores estão dentro dos assentamentos, quem produz leite, e lá em cima a maioria tem trator, e 

aqui é prioridade. Cita que os leiteiros estão formando um cartel, pois quem não produzir sessenta 

litros de leite, por dia, eles não vão recolher mais, semana passada teve reunião da Fetag, em Porto 

Alegre, e não querem pegar, atingindo mais de vinte mil pequenos produtores. Ressalta que além de 

não conseguir fazer as pastagens tem mais esse problema que os sindicatos estão batendo em cima 

para ver se consegue resolver. Seria fundamental rever essa política de colocar trator no 

assentamento, e não adianta prometer e não cumprir. Diz que tem que mandar as máquinas aqui, e 

isso é problemático para quem lida com vaca de leite. Torce que não dê estiagem, mas o clima não se 

adivinha como será, pois pode chover como pode não chover e vai atrasando o plantio. Diz que vê 

muito pouco milho e pastagem plantados. Diz que está na hora de mandar mais máquinas para os 

assentamentos. Sobre as associações, ceder ônibus, diz que está na hora do Executivo comprar um 

ônibus com recurso próprio para ajudar levar nos jogos de futebol, terceira idade, associações que 

precisam sair, não precisem depender do ônibus do Fundeb, pois não pode. Agradece e devolve a 

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

munícipes, rádio 87.9. Sobre os tratores diz ser como o colega Alacir comentou, pois foram vendidos 

antes de compra novos. Diz que andamento no assentamento e demais localidades, fica preocupado, 

pois não temos pastagens plantadas, não temos o plantio do milho e chega perder os tratores, os 

cinco, que foram prometidos. Torce para que chegam, pois senão a coisa vai ficar feia. Diz que os 
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pequenos agricultores produzem e no fim do mês não tem a pastagem, não tem o trator para fazer o 

plantio, é complicado. Torce que o Executivo arrume os tratores e manda para ajudar a agricultura. 

Diz que a comunidade do Carovi cobra as estradas, pois do Ceolin até a chegada ao Carovi está 

péssimo, e que o secretário de Obras mande fazer, assim como o colega Alacir pediu aqui no 

assentamento, mandando uma patrola para cá já soluciona, e as outras no Carovi e uma geral no 

município. Foram cobrados, hoje, e pede através da Câmara de Vereadores para que peça ao 

Executivo que faça análise dessas casinhas do Programa Minha Casa Minha Vida, que estão sendo 

construídas. Diz que essa análise deve ser feita não pela empresa, mas pelo Executivo, para ver se, 

realmente, está sendo feito colocação de cimento e areia na proporção certa. Cita que tem casas que 

já caiu duas vezes e o Executivo tem que tomar providência, pois as pessoas querem morar nas suas 

casas. Fala que deve ser feita a análise para ver se têm que cobrar da empresa, para que faça maior 

a proporção de cimento. Deixa um abraço e parabeniza o nosso Conselho Tutelar, que hoje é o dia, e 

sempre estão de braços abertos em defesa da comunidade. Pede troca de lâmpada na Juvenal 

Garcia dos Santos, em frente à propriedade do Max, que a Secretaria do Planejamento, faça a hora 

que der, pois está muito escura aquela Avenida. Deixa um abraço forte ao morador do Rincão dos 

Mamoneiros, seu Agnel, que completou oitenta e poucos anos dia 15, um amigo que tem, senhor mais 

idoso do rincão, ao qual deseja muita saúde e paz. Parabeniza dona Nica que também aniversariou 

dia 14, uma pessoa maravilhosa na comunidade, sempre presente ajudando, que Deus abençoe. Em 

nome do Chico deixa seu agradecimento ao pessoal do assentamento e o que precisar está 

disponível a ajudar, não interessa a hora e se for preciso brigar para que os tratores desçam fazer as 

terras, está aí para ajudar, pois o que importa é defendê-los e se precisar de sua pessoa e de sua 

bancada está disponível. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (SDD): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Jairo Charão lhe cedeu um 

minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz sentir-se 

honrado de descentralizar o Poder Legislativo, iniciativa do presidente Jairo Charão, e trazer as ideias 

e ouvi-los, pois não é só o vereador vir e trazer um belo discurso, mas, sim, a comunidade necessitar 

seus interesses. Ouvindo o Chico falar a respeito do ginásio, coloca que já passou pela Câmara um 

projeto, que teve aprovação quase que unânime, acha que dois votos foram contrários, da retirada do 

ginasião do Carovi e trazer para o assentamento, o qual diz ter sido favorável, e foi criticado, inclusive, 

pois lá já tem ginásio novo e uma comunidade que não tem será muito bem servida por aquele 

ginásio. Espera que até o fim dessa gestão seja feito esse projeto para que chegue aqui esse ginásio. 

Diz que está exposto na prefeitura o Posto de Saúde, projeto está pronto esperando recurso para, 

também, essa comunidade ser contemplada. Em partes concorda sobre os tratores, pois não sabe se 

os vereadores sabem o que custaria o preço dos tratores. Essa semana falou com o secretário e ele 

lhe colocou que só um trator, para consertar, custava mais de vinte mil reais. Diz que colocar vinte mil 

em um trator para não esperar cinco a seis meses, não sabe quanto vai durar para chegar aqui, acha 

que é dinheiro público jogado no ralo. Diz que muitas obras foram feitas assim, ‘em cima das coxas’, 

esperando para refazer a obra. Acha que essa atitude, até hoje causa problemas aos pequenos 
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produtores, mas até o fim do ano será sanado, pois devem chegar os tratores e serem entregues para 

as associações. Diz ao Chico que é palavra do prefeito Meneghini e acredita que o mesmo irá honrar 

com a palavra e colocar os tratores a cargo das associações, pois essa é a vontade dele para 

desafogar a Secretaria de Agricultura. Diz que está sabendo que muitos tratores não tinham nem 

condições de recupera, pois não valia a pena, dito por pessoas que fizeram vistoria e o Controle 

Interno da Prefeitura também é sabedor disso. Concorda que estão pecando em não ter os tratores 

para plantar as pastagens de verão. O vereador Miguelangelo Serafini solicita um aparte: Reitera 

que o serviço de patrulha agrícola nunca esteve tão em dia, como agora, e até onde saiba não tem 

ninguém que, ainda, não plantou sua pastagem. Com relação a vinda dos tratores para cá, diz ser o 

maior defensor, ao contrário de muita gente que sabe que era muito contra. Acha que o serviço de 

lavoura é diferente do serviço de prefeitura e nada mais justo que fortaleçam isso, e a administração 

está fazendo o possível para fortalecer os tratores aqui dentro. O vereador Ibanez torna a palavra: 

Agradece as palavras do colega Miguel, pois o mesmo tem liberdade para falar isso, pois se encontra 

dentro da Secretaria de Agricultura e sabe o dia-a-dia e seria injusto chegar e perguntar ao seu Nenê 

quantas horas-máquinas têm pagas, seria infundada a questão de vir abrir um debate sobre isso para 

ser feito na comunidade, e hoje não teria os dados para passar a comunidade. Tem certeza que não 

tem um atraso enorme assim como o colega Miguel disse, e concorda com ele, acha que está mais ou 

menos em dia, ao menos há poucos dias estava, não sabe no decorrer dos dias como está. Diz que 

no fim do ano devem estar chegando os novos tratores que é para renovar a frota. Ouvindo a colega 

Regina concorda plenamente com a colega que o Sartori irá enfrentar grandes batalhas pela frente, 

pois se vê estradas para ser consertadas, problemas com saúde, educação, transportes que tem 

prefeituras abrindo mão de fazer o transporte do segundo grau. Torce pelo governo Sartori, mas sabe 

das dificuldades que o RS enfrente com estradas, e o estado todos sabem que é endividado. Deseja 

sucesso ao novo governador. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

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

fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao vereador Ibanez 

Garcia dos Santos. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, e ouvintes da 87.9. Diz se sentir 

honrado de hoje estar aqui no assentamento Nova Esperança, sendo que o senhor Chico representou 

muito bem essa comunidade na Tribuna e fez as reivindicações. Lembra que é a segunda vez que 

retornam como Câmara de Vereadores para o assentamento e se não se engana foi em 2009 que 

fizeram a descentralização, onde tinha o senhor Antonio como presidente do Legislativo. Sendo que 

agora teve a ideia de descentralizar as sessões, para assim a comunidade ouvir os vereadores e os 

vereadores ouvirem a comunidade, acha de suma importância isso. Lembrando que foi uma 

Resolução de Mesa, proposta por esse Presidente, dos quais todos os vereadores aprovaram por 

unanimidade, então agradece os mesmos também. Pede moção de pesar pelo falecimento da 

senhora Ana Aurora Rigon, tia da nossa secretária, onde mais uma vez perdeu uma tia, mas somos 

sabedores que o caminho da vida é esse, e que Deus a tenha. Coloca um comunicado do vice-

prefeito, que não pode se fazer presente na Sessão, sendo que na terça-feira passada não pode se 
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fazer presente, pois estava em Santiago levando a gurizada para jogar futebol e hoje ele está  Santa 

Maria tratando assuntos da nossa saúde, uma reunião com todos os prefeitos da região, reunião 

sobre a construção de um hospital regional para atender os trinta e cinco municípios que compõe 

essa região.  Sobre a questão da energia elétrica do nosso município, diz que a AES Sul pediu uma 

comissão de vereadores dessa Casa para acompanhar um relatório que eles enviarão cada trinta dias 

para Câmara de Vereadores sobre o trabalho realizado da AES Sul a partir de agora. Diz que os 

mesmos têm um projeto de fazer uma rede nova de Santiago até Capão do Cipó, e coloca que tem 

mais de quatro mil postes de madeira para serem trocados, e hoje só tem oitocentos postes de 

concreto, sendo que os mesmos querem trocar todos esses postes e transformar a nossa rede em 

uma capacidade boa para atender toda a comunidade cipoense, e não ser esse caos que está sendo. 

Lembra que tiveram uma reunião com o pessoal da Cermissões em São Miguel, sabem que a 

burocracia é grande, existe a possibilidade da troca da AES Sul para a Cermissões, mas é difícil. Diz 

que esse chega pra lá que o prefeito deu na diretoria da AES Sul em Porto Alegre, nós temos plena 

certeza que pelo menos irá melhorar o atendimento. Ressalta que isso como vereadores, devem ficar 

atentos e cobrando, juntamente com a comunidade, pede então para que a comunidade nos ajude 

para que façam essa cobrança junto a AES Sul.  Diz que o que tiver que ser feito com Câmara de 

Vereadores, irão fazer e pede para que mais algum vereador se prontifique para que acompanhe esse 

relatório. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Agradece ao pessoal do 

assentamento Nova Esperança e também ao Chico que falou em nome da comunidade.  Lembra que 

às vezes o povo fala que o vereador não faz nada e que só conversam, mas diz que reivindicam o que 

a população pede e coloca que o vereador não tem dinheiro para arrumar as estradas, não tem 

dinheiro para comprar os remédios para os postos, quem tem dinheiro, é o orçamento do município. 

Ressalta que falam que os vereadores só vão criticar, mas não, os vereadores colocam o que as 

pessoas lhe pedem. Diz que se não é os vereadores, não acontece nada dentro do município, assim é 

no estado também, pois os governadores não fazem nada, se os deputados não votar, e a nível 

nacional, se os senadores e deputados federais não votarem, a presidente não consegue fazer nada. 

Ressalta que o que depender da sua pessoa, quando ligarem e se puder ajudar, diz que sim e caso 

não possa diz que não, pois nunca enrolou ninguém. Diz não querer entrar em crítica, mas quando os 

vereadores falam aqui na tribuna, diz que prefeito e vice-prefeito não têm que ir sábado a rádio bater 

vereador, pois a rádio não está sendo paga para falar o que o vereador está falando, sendo que se o 

prefeito e o vice-prefeito quiserem falar, que peçam dez minutos para falar na Câmara. Ressalta que 

acha importante falar olhando de olho para olho, pois ninguém tem que ter medo, respeitar já basta. 

Fala que estão aqui para falar o que acontece como esses dias falou da contrapartida que o governo 

mandou para o município de Capão do Cipó. Diz não ter falado nada o que o município tinha feito, e 

como já disse para o prefeito e irá falar aqui novamente, que se os mesmos foram rebater vereador a 

sua pessoa irá no Ministério Público e trancar o programa da prefeitura, pois é pago com dinheiro 

público e não tem que rebater vereador. Coloca que o prefeito falou para a sua pessoa ficar quieta, 
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pois se não muitas coisas iria falar, então diz, que se o mesmo tiver algo a falar, que fale, pois não 

tem cola presa com ninguém, e quem tem cola presa que lhe diga, se tiver errado assume. Sobre as 

estradas diz estar um caos, e não adianta lhe dizer que não, sendo que ali no Nenê não cruza, e não 

adianta dizer que choveu, pois chover sempre choveu, sendo que diz que aqui no assentamento a 

coisa mais fácil que tem é fazer estrada, bota uma patrola e em quinze dias faz todas as estradas do 

assentamento. Lembra que o prefeito sempre lhe falava que não precisa pedir para dizer aonde iria 

trabalhar, mas se o secretário está lá e não sabe o que fazer, diz que deve ir embora, sendo que se o 

secretário João está lá e tem que está perguntando para o prefeito e para o vice-prefeito o que tem 

que fazer, diz que deve ir embora de lá, pois maquinário nós temos, nós tínhamos quatro patrola 

funcionando e acha que está as quatro ainda. Ressalta não saber o porquê não arrumam as estradas, 

sendo que esses dias ficaram doze dias sem chover e agora ficou mais dez dias, e com quatro patrola 

fazem mil quilômetros de estrada. Diz que isso é coisa básica e se tiver estrada nenhum produtor vai 

incomodar, na educação o transporte escolar é obrigado ir buscar e na saúde quando precisa, tomara 

que nunca precise, pois se tiver essas três coisas funcionando é a coisa melhor do mundo, aí não terá 

crítica, não terá pedido e não terá nada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Torce para 

que a fala do seu colega Jairo tenha fundamento, pois da AES Sul, podem esperar deles tudo, menos 

eles cumprir a palavra, e enquanto nós não fizermos um protesto, irá acontecer na primeira 

tempestade, das pessoas ficarem mais de vinte dias sem luz novamente, sendo que se for possível e 

se a sua bancada concordar quer fazer parte dessa Comissão e tem que ir pessoas da comunidade 

junto. Lembra que durante esses vinte a doze anos de concessão foram trocados oitocentos postes, e 

só agora com a chuva foram mais de duzentos e cinquenta. Questiona se acreditam em Papai Noel, 

se acreditam que agora a AES Sul vai trocar mais quatro mil postes. Diz que isso não vai acontecer e 

se não colocaram pressão daqui uns dias irão ficar mais vinte dias sem luz. Coloca que hoje é o dia 

do Conselheiro Tutelar, e nós temos o Robson, a Adriana, a Rosane, a Simone e a dona Marisa, 

então diz que a palavra conselheiro diz tudo: conselho, e não tem poder de polícia, eles são 

conselheiros e são importante para a nossa comunidade, então parabéns a eles. Sobre as estradas, 

diz que depois da tempestade e da chuva 100 milímetros, já se foram vinte e poucos dias, as estradas 

daqui estão ruins, mas as da localidade do Carovi estão muito piores. Diz que se for sair para 

Tupantuba, não tem mais estrada, se for para Bossoroca não tem mais estrada, se for pelo atalho 

para Santiago, não tem mais estrada, e se for por cima, como chamam, não tem mais estrada e se 

quiserem vir para Capão do Cipó, também não temos mais estrada. Com relação a isso diz que hoje 

ficou sabendo que semana que vem irão receber as máquinas naquela localidade, então será mais de 

trinta e poucos dias. Lembra que na semana passada cobrou o gerenciamento e gestão da Secretaria 

de Obras, não está falando do prefeito e nem da pessoa do secretário, e sim, que se não tiver gestão, 

se não souberem a quantidade de arroz, de feijão, de sal, de carne, que tem que fazer, não vai sair 

uma comida que preste.  Pode ser um arroz, um feijão, uma mandioca, um molho e uma carne, que 

está louco de bom se forem feito com carinho, com atenção e com cuidado, simples assim, e assim é 
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a gestão da estrada. Diz que não está aqui para elogiar o que o Jaques fez e deixou de fazer, está 

dizendo que nós precisamos de transporte escolar, precisamos de estradas boas e precisamos que 

não falte luz mais de vinte dias, que nem aquela senhora que ficou mais de vinte dias sem luz, 

conforme o seu amigo Adão lhe colocou, tirando leite e colocando fora, com tanta gente nesse mundo 

passando fome.  Ressalta que as comunidades do nosso município nós temos mil quilômetros de 

estradas de pessoas que moram para fora, e precisamos de estrada e de saúde, que é algo que não 

podemos nos queixar, e o transporte também funciona, mas precisamos ter condições de trafegar nas 

estradas, para as pessoas poderem colocar seus carros nas estradas, pois é um patrimônio e não 

vivem quebrando por aí. Sobre os tratores, diz que não foi o que ouviu do povo, pois parece que ainda 

tem serviço para fazer e falta um pouco de atenção. Termina reforçando sobre essa reunião que irão 

fazer com a AES Sul, pede para nos envolver, pressionar e participar, lembrando que tem um ônibus 

que pode viajar, caso o pessoal não venha até o nosso município e aí tenhamos que ir à Santiago. 

Ressalta que temos que participar, pois perde um dia agora e depois não perde a produção de quinze 

a vinte dias em caso de tempestade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Faz que 

nem o seu colega fez, começa pelo fim, diz ter passado pela propriedade do senhor Adão, e estão 

tirando pedra próxima a essa propriedade, onde acha que está faltando um pouco de gerenciamento, 

de conforme forem tirando as pedras, não custa irem consertando as estradas. Ressalta que as 

mesmas realmente estão péssimas, mas que estão trabalhando e aproveita e agradece o seu Arlan 

que em sua comunidade fez um bom trabalho, mas coloca que uma patrola ficou de sexta-feira de 

tardinha até hoje de manhã quando saiu para trabalhar, a patrola encontrava-se no seu pátio. Diz não 

saber o que aconteceu, se ela estragou ou se está faltando serviço para a mesma. Também 

parabeniza os nossos cinco Conselheiros, acha que Deus deu a essas pessoas o dom de lidarem 

com os problemas de outras famílias, e acha que os mesmos devem estar preparados 

psicologicamente.  A Secretaria de Planejamento coloca que está terminando o ano e os mesmos 

ficaram de fazer a reforma da escola para a associação do seu Rincão, mas até agora está só na 

promessa e o que está faltando é gerenciamento, e o mesmo diz que é gestor. A Secretaria de Obras, 

diz saber que estão trabalhando, mas no Carovi está faltando muito que fazer, sendo que no seu 

Claudio Raimann, hoje a esposa do mesmo esteve em sua loja, e reclamou novamente, pois estão 

péssimas as estradas, então quando estiver trabalhando por lá, pede para que uma patrola desça até 

essa propriedade. Coloca que foi colocado um abrigo escolar no trevo da ERS 377, então pede a 

Secretaria de Obras, que quando estiver passando por ali, que deixem um pouquinho de pedra brita 

para o pessoal pisar em cima, pois quando chover irá fazer barro. Já falou das pedras próximas a 

propriedade do senhor Adão, mas diz que em todo o assentamento estão precisando de um 

atendimento. Lembra, como já foi comentando, são pessoas que trabalham que deixaram de tirar o 

leite e irão tirar mais tarde, para virem aqui prestigiar, pessoas que precisam de estrada boa e 

precisam do trator trabalhando. Diz discordar quando foi comentado, que está tudo regularizado, pois 

hoje mesmo esteve em uma casa e um senhor lhe falou que o serviço não está bem regularizado, e 
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os tratores estão fazendo falta sim. Ressalta que ninguém irá plantar pastagem no mês de dezembro, 

como alguém falou que até o final do ano chega os tratores, torce para que os mesmos venham 

realmente. Sobre a água no Rincão dos Vargas, diz que o pessoal está clamando e reclamando, 

sendo que o pessoal da prefeitura de Santiago foi lá trabalhar e arrancaram os canos, pois os 

mesmos estavam quase superficiais. Pede ao seu colega Ibanez, como o mesmo é líder governo, que 

o mesmo explanasse, para o pessoal, onde hoje um senhor colocou para sua pessoa que, 

comentaram que quem tem que dar as pedras é o dono da mangueira e a prefeitura irá entrar com o 

trabalho, as máquinas e o pessoal, mas questiona como e de onde irão tirar pedra, se tem uma 

mangueira que querem empedrar. Diz que essa é uma preocupação e gostaria que o seu colega 

falasse para o povo que está aqui. Dispõe-se a essa comunidade como para as outras também, o que 

precisaram da sua pessoa está sempre à disposição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, ouvintes da 87.9. Diz ser uma satisfação estar aqui no assentamento Nova Esperança no dia 

de hoje, e deixa claro que todo o projeto que for a benefício da comunidade terá o apoio da sua 

pessoa. Faz um chamado para pensarem junto, e dentro desse pensamento analisar e perceber a 

visão que cada administrador tem, onde tem um tipo de administrador, que inclui o executivo e o 

legislativo, que faz aquela política eleitoreira, aquela política da troca de favor, aquela política de 

destorcer os fatos, e também temos os outros administradores que pensam no município como um 

todo, que se preparam com escola nova, com creche nova, que vai preparando cidade para cinco, dez 

e quinze anos. Nesse sentido parabeniza o prefeito Meneghini e o vice-prefeito Anselmo, por estarem 

pensando dessa forma no município. Cita como exemplo, o que ocorreu conosco, sabemos que temos 

um problema sério de energia elétrica, onde a mesma é fraca e mal atendida, e isso é um fator 

limitante para a produção, é resfriador que estraga o leite, é pivô que não toca, é falta de água, falta 

de luz. Ressalta que isso é um problema sério que deve ser tratado, e com isso, o prefeito 

primeiramente juntamente com o Jairo foi a São Miguel tentar uma troca de concessão, depois foi a 

Porto Alegre para participar de uma audiência com o executivo da AES Sul, para deixar claro que em 

nosso município somos mal atendidos, e segundo informação dos gerentes da AES Sul, os mesmos 

não sabiam o quanto era grave o nosso problema, e com relação a isso prometeram ações e torce 

para que venham mesmo, e devemos cobrar para que venham. Ressalta que o mesmo prometeu uma 

troca de postes e um reforço de luz elétrica que vem por Areias. Diz que isso tem que ficar na nossa 

mente, a maneira comprometida com o futuro do nosso município, que a atual administração está 

tendo. Com relação aos tratores reitera que nunca estiverem tão em dia com serviço de tratores, na 

Secretaria de Agricultura, se tiver, não tem mais que dez horas de inscrições. Coloca que estragou um 

trator aqui, mas amanhã a prefeitura estará entrando com mais dois tratores para trabalhar. 

Lembrando que não são sabedores de serviços atrasados como é colocado, onde ontem mesmo a 

Verônica se inscreveu, e dentro dessa semana irão vir fazer o serviço para ela. Diz que está 

acontecendo coisas, que eram normal trinta a quarenta dias para se fazer um trabalho, e isso está 

acontecendo, com dificuldade e com tudo. Ressalta que tinha gente que era contra descer trator aqui 
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para o assentamento, e se puderem colocar três ou quatro tratores, diz ser o primeiro a levantar a 

mão, pois participou da ideia de quanto mais associação tiver e o quanto mais passarem máquinas 

para as mesmas, tem certeza que o serviço saíra melhor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SDD: Ouvindo, 

atentamente, as palavras do colega Miguel, diz que o secretário lhe colocou hoje que está chegando a 

empresa para a construção da creche. Diz que está saindo do papel para a realidade, e, 

provavelmente, no início da semana deve estar dando início a creche do município. Parabeniza ao 

secretário Pinheiro e o pessoal da Fazenda pela explanação, e sabe da dedicação dele em trazer as 

coisas bem claras, tanto para a comunidade como para os vereadores. Diz que a colega Margutti 

pediu semana passada a respeito dos investimentos, onde disse que iria trazer para a mesma, foi hoje 

ver. A vereadora Marilene interrompe e diz que a resposta é para a comunidade. O vereador 

torna a palavra: Diz que é também para a comunidade, mas quem exigiu foi a colega e não pode dar 

uma resposta ao João se quem pediu foi a Margutti. Foi pegar o orçamento e lhe colocaram que está 

a disposição da vereadora no Portal de Transparência, pois ali consta os gastos, o que foi feito e 

quanto foi gastado. Diz que se a colega não conseguir, aí irão conseguir para ela e para o povo, pois 

no Portal de Transparência consta tudo o que foi investido e onde foi colocado o dinheiro. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente.  

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Agradece todo o pessoal 

da Secretaria da Fazenda que aqui estiveram passando o orçamento de 2015, para toda a 

comunidade. Não está e nem defenderia a AES Sul, apenas está colocando o que o Executivo pediu 

para transmitir para a comunidade, pois se ele tivesse ficado sentado na cadeira dele estariam 

criticando, mas ele está indo atrás, foi com ele esses dias para ver o que é melhor em termos de 

energia elétrica para o município. Sobre o ginásio do Carovi, diz ter certeza que o mesmo foi aprovado 

pelos vereadores e vai vir para o assentamento Nova Esperança, pois estão cobrando, diretamente, 

desde a aprovação. Sobre a patrulha agrícola, não só aqui no assentamento, mas todas as 

associações legalizadas, até o final desse governo, terá uma. Podem cobrar isso até o final do 

mandato. Diz estarem fazendo o que podem e esperando chegar os tratores novos para começar a 

distribuir àquelas associações que estão legalizadas. Sobre patrolamento de estradas, diz que estão 

horríveis, realmente tem trechos, mas diz que o Entre Rios já foi patrolado, Inhacapetum está bom, já 

está a patrola aqui dentro do Nova Esperança, um colega disse que passou por ela. Cita que estão 

fazendo o que podem e que tenham certeza que o dinheiro gerado pelos contribuintes, tem que voltar 

para o contribuinte, e isso qualquer prefeito tem que fazer. Diz que todos os recursos terão que voltar 

em benefícios na saúde, na educação e nas estradas. Tenham certeza que dias melhores virão. 

Agradece toda a comunidade do Nova Esperança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Diz que até que enfim a creche irá iniciar, como disse o vereador 

Ibanez, pois faz quatro meses que fez a terraplanagem para em trinta dias começar e até agora nada. 

Sobre os tratores diz que é uma piada e não venham lhe dizer que não. Diz que o trator que estava 
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aqui embaixo no assentamento, volta a dizer, pois o que diz é com seriedade, e foi graças ao 

deputado Marcon, que através do estado ele conseguiu esse trator, que já estragou. Diz que ligaram 

para a Massey Fergusson e os ‘cara’ disseram para deixar o trator onde estava, mas alguém mandou 

o funcionário buscar o trator, que ficou na estrada lá perto da Coopatrigo e detonou o resto. Diz que 

um funcionário não vem sem alguém mandar vir pegar o trator e tirar da frente da propriedade do 

‘cara’ que deu problema e levar. Alguém terá que ser responsabilizado por isso, se foi secretário, o 

prefeito, ou o funcionário que pegou por conta. Diz que o posto de saúde que está empenhado e irá 

sair no assentamento Nova Esperança é do deputado Marcon, mas teve deputados de outros partidos 

que colocou no folderzinho de campanha que diz que ele que tinha conseguido. Fala que muita gente 

estava aqui quando o deputado veio e tiraram foto e inaugurar o local. Diz que não venham querer 

colher sem plantar. Essa é sua preocupação. Acha que o pessoal tem que ir para cima para fazer as 

terras, pois trator existe. Diz que ficou preocupado, pois no orçamento para o ano que vem tem um 

milhão de reais para a Secretaria de Agricultura e para o Planejamento quase dois milhões. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Diz 

que não é representante da AES Sul e nos tempos passados já aconteceu reunião até em Uruguaiana 

e outros lugares. Diz que é escaldado da AES Sul. Costuma dizer que não é de se parabenizar 

ninguém, pois o prefeito é prefeito tem que agir e fazer e essa ida a Porto Alegre foi certa, e o que diz 

é que não acredita em Papai Noel e convoca para que não acreditem também, ah não ser na noite de 

Natal, depois temos é que nos unir, do contrário não sai tudo essa conversa que foi para enganar 

bobo. Se tu isso que falara, acontecer, diz que vem aqui e na rádio e pede desculpas se forem 

trocados esses três mil e duzentos postes e for feita uma nova rede. Diz ser um ‘cara’ que, 

humildemente, irá pedir desculpas, e tomara que precisa pedi-las, pois o povo não merece. Com 

relação ao início da creche, diz que o Jaques lhe tirou a palavra, pois já faz tempo que tem ouvido e 

que BM que saia, pois ninguém é contra a nada. Pede que imaginem se irão ser vereadores eleitos 

pelo povo e serem contra. São favoráveis a creche, a que termine a conclusão da escola Julio Biasi, 

que saia logo o negócio do parque da feira, que saia o plantio de árvores, que saiam as casas 

populares, que já estão a dois anos fazendo. Sempre se coloca no lugar se não fosse assim, se fosse 

o PP que estivesse administrando. Diz que têm que ter o direito. Questão dos tratores, também. Não 

querem que as coisas deem errado em nenhum momento, pois ninguém é louco de levantar de 

manhã e dizer: Hoje eu quero me lascar! Diz que não, pois querem que as coisas andem e um Capão 

do Cipó cada vez melhor, a exemplo dos dois postes existentes em frente ao salão, os quais querem 

que os dois sejam de concreto. Isso é que querem: realidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Sobre 

parabenizar prefeito, acha que temos sim, pois as coisas estão acontecendo por boa vontade do 

gestor. Diz que é obrigação dele, mas está mostrando boa vontade, e se ficarem quietos só aparecem 

as coisas ruins. Não diz que tem coisa ruim, mas se só veem o lado negativo, isso fica focado, e 

ainda, de uma forma aumentada. Tem que mostrar para a população para que possam entender a 

forma que o gestor público está agindo e lá na frente discernir e saber quem tem condições de levar o 
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município adiante. Sobre o que o prefeito falou na rádio, comentado antes, acha que ele vai lá e fala, 

assim como o vereador tem liberdade de falar na Tribuna ele pode ir lá e falar sim. Concorda com o 

prefeito, pois veio verba de tudo quanto é lado, governo federal e estadual, e essas verbas sempre 

tiveram lá, mas o que tem que ter é capacidade para ir buscar e fazer um projeto bem feito. Diz que o 

prefeito tem que ter uma ligação política forte, contatos fortes com deputados de todos os partidos, e 

isso o município mostrou competência para ir buscar e assim que Capão do Cipó está caminhando. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Bancada, 

PMDB: Cruzou pela patrola no assentamento, e ela está trabalhando, até quando não sabe. 

Parabeniza o pessoal do Conselho Tutelar que desempenha um importante trabalho aqui no nosso 

município. Sobre o transporte do segundo grau que foi comentado por um vereador, realmente, diz ser 

um problema, e a maioria dos prefeitos está abrindo mão de fazer. Irá levantar a bandeira para que se 

continue esse transporte, pois é necessário que as pessoas consigam acesso ao segundo grau. Diz 

que não é nossa obrigação, e pode não ser legal, mas é moral. Tem certeza que seu Meneghini, junto 

com o Anselmo irão ver o que podem fazer para continuar mantendo esse transporte, pois Santiago já 

abriu mão. Sobre as estradas, realmente, estão ruins e esse trajeto que fez até aqui, achou bom perto 

do que andou. Foi no Carovi, passou nos Palharini, nos Palmeiros e, realmente, está ruim, mas não é 

coisa de agora, não foi em trinta dias que estragou todas essas estradas, é coisa de muito antes. Não 

lembra qual vereador que disse que não é culpa do secretário, e nem do prefeito, não diz que seja 

culpa, mas tem que ter um responsável, senão não precisava nem secretário e muito menos prefeito. 

Diz que se eles estão ali é para resolver os problemas do município, e as estradas estão ruins e 

sempre quando liga para o Aldonei ou para o seu João eles dizem que estão em uma localidade. 

Ontem quando ligou eles disseram que estavam no Progresso, sinal que estão trabalhando. Só 

espera que eles comecem o serviço em uma localidade e não saiam de lá sem terminar para dar uma 

continuidade no serviço, pois é direito de cada um ter saúde, estrada e uma educação. Como cada 

munícipe tem o direito, se coloca como munícipe e temos os nossos deveres, também. Diz que 

antigamente quando cobrava aqui, diziam que Prefeitura não era mãe, mas continua dizendo que 

chegou a vez e colocarem isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Partido, PP: Coloca para a comunidade sobre trator, pois o Ford foi gasto vinte e 

três mil reais, ficou novinho e foi vendido no leilão. Diz que ele não foi vendido estragado, foi vendido 

novinho e, hoje, o seu Odilon está trabalhando normalmente com ele, e o Massey que estava bom, foi 

vendido. Com isso diz que se arrume o Ford que estava aqui e que se faça dispensa de licitação, pois 

foi feito para o caminhão, para a patrola e para tudo, menos para vocês que não foi feito dispensa de 

licitação para arrumar o Ford que estava aqui dentro, e deixaram sem trator. Diz que virá trator para 

as associações se vier os cinco, senão lhe perguntem depois se virá trator se perderem esses daqui, 

da onde vem verba, pois viram que a Agricultura não tem dinheiro, como foi mostrado o orçamento 

hoje. Diz ao colega Miguel que, sobre ter capacidade e buscar dinheiro, e o prefeito falar abobrinha na 

rádio, o prefeito irá ficar três anos fazendo projetos que o Froner foi buscar. Cita os sete milhões da 

água, as casinhas populares que faz dois anos e estão lá. Pede para que quem passe na vila olhe as 
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casinha populares, e quem fiscaliza elas é o pessoal da prefeitura. Diz que o colégio Julio Biasi faz 

dois anos que está em obras e não foi terminado até agora. Diz que já passou dois anos e vai ficar 

mais um, e é obrigação do prefeito ir buscar recursos, independente de governador, de presidente, se 

for Tarso, Sartori ou Dilma, é obrigação do prefeito trabalhar para os munícipes e dar condições ao 

povo, pois se elegeu para ser prefeito de todos, não de uma bancada ou de outra. Fala que sempre 

são a favor, sim, mas se é para colora trator nas pessoas que botaram, sabem bem que aqui dentro 

não compensa. Diz que são sabedores de quem está aqui e já estragou dois. Acha que não 

compensa, pois se coloca na associação de pessoas que querem e sabem trabalhar, pois nado 

adianta colocar um trator e quebrar, colocar outro e quebrar, não leva a nada. É a favor de colocar de 

colocar nas comunidades para pessoas que querem e sabem trabalhar, pois tem um trator, 275, que 

tem mais de quarenta anos, e todo mundo conhece, trabalhou e nunca estragou. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Diz ficar 

maravilhado das boas ideias, sendo que há pouco tempo as mesmas pessoas poderiam ter todas 

essas ideias, questiona o porquê não tiveram há quatro anos, pois acha que muitas ideias poderiam 

ser colocadas em prática e o discurso diz ser muito bonito, que está tudo errado, mas diz que em 

partes concordar com os seus colegas. Sobre as casinhas que os mesmos tanto falam, está com o 

projeto em mãos, onde mostra quando e por quem foi assinado, mostra qual o forro irá ser colocado, 

qual material iria ser colocado e a porcaria que foi feita, por isso que caiu tudo, sendo que nem as 

empresas sabem se voltam mais. Ressalta que quem paga com isso, são eles mesmos, quando 

fazem uma obra mal feita. Diz que o seu colega Rodolfo, foi muito feliz quando falou em gestão, e que 

precisa planejamento, mas planejamento sério e honesto com o dinheiro público, pois quem paga com 

isso é os mesmos, sendo que isso já dizia e continua dizendo. Sobre a linha de ônibus que foi 

comentado, questiona o porquê não tiveram essa ideia de colocar um ônibus para atender a 

comunidade de Capão do Cipó, sendo que quatro anos se passaram e tinha gente que era governo, 

agora estão tendo a ideia ou estão cobrando do Meneghini e do Anselmo. Diz que devemos entrar 

com a ideia e com a vontade de fazer, pois foram governo e não fizeram. Coloca então, que agora 

que é líder do governo tem que cobrar do Meneghini para fazer, então diz ao Meneghini que as coisas 

têm que serem feitas, as coisas têm que serem concluídas, a creche tem sair, a linha de ônibus tem 

que sair, o ginásio tem sair, mas temos que ter a coragem de cobrar agora, pois não adianta vir 

depois e cobrar. Diz que o vereador Rodolfo foi muito feliz com relação à ERS 377.  Diz que estão 

falando que vai vir uma linha auxiliar de Santiago até Capão do Cipó, e que também não acredita mais 

na AES Sul, pois são todos mentirosos e o povo não pode atrasar um dia a conta de luz, se não 

cortam e depois quem se ferra são as pessoas. Ressalta que quer ver isso pronto e depois de pronto 

irá dizer que errou e que a AES Sul está com os méritos, e a comunidade está ganhando. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1° Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: CONVITE, para festa na localidade do assentamento Nova Esperança, 

dia 14 de dezembro de 2014. AGRADECIMENTO, do Engenheiro Florestal Cícero Genro, pelo 

empenho da COPTEC, do Executivo e do Legislativo de Capão do Cipó, na implantação de um viveiro 
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agroflorestal no município.  CONVITE, da Escola Roseli Correa da Silva, para solenidade de formatura 

de Conclusão da Educação para Jovens e Adultos – EJA 2014, dia 29 de novembro de 2014, às 

20h30min, na escola. OF. S/N 2014, da Servidora Gracieli Farina Charão, solicitando exoneração do 

cargo de Auxiliar de Serviços Gerias a contar de 12 de novembro de 2014. OF. 032/2014, da 

Secretaria da Fazenda, informando os beneficiários da Lei n° 765/2014, conforme documento emitido 

pelo setor de Tributação da Secretaria Municipal da Fazenda. OF. 033/2014, da Secretaria da 

Fazenda, convidando para audiência pública da Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 2015, que 

se realizará às 16h00min, do dia 18 de novembro de 2014, no Salão Comunitário do assentamento 

Nova Esperança, e convidando para que a mesma seja em conjunto com a Câmara de Vereadores. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 018/2014, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. 

CONVITE, da Escola Roseli Correa da Silva, para Feira de Ciências e Mostra Cultura, dia 21 de 

novembro, das 09h30min às 17h00min, na escola. MOÇÃO 011/2014, dos vereadores aos familiares 

de Ana Aurora Rigon Trilha. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 016/2014, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a 

alteração da data da sessão ordinária descentralizada da Câmara de Vereadores do dia 21 de outubro 

de 2014 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE 

MESA 017/2014, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o Controle Interno no Poder Legislativo do 

município de Capão do Cipó – RS”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 011/2014, dos vereadores 

aos familiares de Ana Aurora Rigon Trilha, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 25 de novembro de 2014, na Câmara de 

Vereadores, às 18h00min. 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, 18 de novembro de 2014.   

    

 

 


