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ATA N° 41 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro 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 40/2014, da Sessão Ordinária, descentralizada Salão Comunitário do assentamento 

Nova Esperança, do dia 18/11/2014, 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. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Nada melhor 

que uma boa chuva para os produtores, pois vinham preocupados e o tempo está ajudando e tem 

promessa de mais chuva essa semana, o que só vem ajudar, pois foram mal com o trigo, mas o 

tempo há de ajudar na planta da soja. Recebeu telefonema do seu Taciano, do Carovi, pois sua 

esposa fez um exame, que ficou pronto dia quatorze de agosto, e ficaram de marcar o exame para 

levar em Santiago para a doutora Daniela e até agora não, faz cem dias e era com urgência. Diz que 

esse senhor disse que poderia dar o nome aqui, pois nada foi feito. Diz que é preocupante, pois é 

uma pessoa que precisa e que o pessoal da saúde tome providência e marque esse exame para 

minimizar o problema. Fala ao colega Ibanez que terça-feira passada fez uma colocação, lá no 

assentamento, de se comprar um microônibus e o colega disse que teria de ter sugerido no passado. 

Realmente, diz que não o fez, pois no passado tinha ônibus, dois para terceira idade, tinha para o 

naturalista, para os esportes e onde mais quisesse. Diz que cada administração tem um jeito e o 

Meneghini acha que não pode, que é problemático e não tira a razão dele, só que no passado tinha. 

Sugere a compra para que possa ser cedido, pois o pessoal quer sair e se torna caro, a base de três 

reais o quilômetro, e um micro faz no mínimo seis quilômetros com um litro, e eles querem três reais 

por quilômetro, e para quem paga é caro, e a administração poderia ajudar as nossas entidades e 

seria melhor. Sobre venenos nas lavouras, diz que as pessoas estão ligando, mas sabe que o pessoal 

precisa passar. Então diz que estão sugerindo que procurem não passar em volta das propriedades, 

em dias de vento, pois tem os pomar e bichos. Sabe que se não passar veneno não mata a buva, mas 

também estão perdendo arvoredos e fica complicado. Diz entender os dois lados. Sobre as estradas 

diz que o Carovi está problemático, e que a Secretaria de Obras dê uma arrumada, principalmente 

nas estrada geral que está que é uma grosa para andar. Diz que dá dó de ir ao Carovi. Outro assunto 

que lhe ligaram é sobre a estufa da escola Julio Biasi, pois a URI investiu quatorze mil reais, e que a 

prefeitura indique um funcionário para trabalhar lá, pois do contrário está sendo um investimento 

perdido e poderia ter verdura para o colégio. Pede que se pense para o ano que vem se destine um 
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servidor para isso. Pede que se faça roçada no colégio, pois está terrível, não sabe se a prefeitura 

ainda não tem roçadeira, pois foi vendida a que tinha e daqui uns dias vem Natal e tem que fazer a 

limpeza da cidade, nos terrenos, e seria uma sugestão essa compra. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Agradece a Deus pela chuva na hora certa para os agricultores terminar a planta que 

estava atrasada. Diz que não veio parelha, pois algumas partes choveu sete milímetros, como no 

Carovi, no seu Neri deu isso e aqui na cidade deu cinquenta e cinco. Sobre as estradas andando do 

Carovi na estrada que vem do asfalto dos Palmeiros até o Carovi, passando em frente à casa do seu 

Vicente Nascimento, do seu Hipólito e do Ceolin até a escola Macedo Beltrão, como diz o colega 

Alacir, é uma grosa. Cita que passando o Camaquã, quem vai ao seu Adroaldo Beltrão, é pior, um 

caos. Quem vai do Carovi, até a divisa da ponte da Tupantuba, nem se fala. Quem vai do Passo do 

Valo, Passo do Tibúrcio, vindo para Capão do Cipó, até a ponte do Cardinal, é horrível. Na verdade, 

diz não termos estrada, virou um pedregal que não dá para andar. Diz que os agricultores estão 

reclamando, e com razão, pois vêm com as plantadeiras grandes, distante da lavoura, estoura pneu, 

fica sério o caso. Pede que o secretário veja o que está acontecendo com as patrolas para mandar 

para as estradas. Cita que são contribuintes e a hora que precisam de estrada não dá para andar. 

Essa é a queixa que tem da comunidade do Carovi. Sobre o que o colega Alacir falou, também lhe 

ligaram os pais de alunos da Julio Biasi, sobre a estufa, pois a URI gastou orçamento e está 

abandonada, um matagal. Diz que tem que se fazer uma roçada, ou então passar para alguém que 

cuide e plante saladas para as crianças. Pede ao Executivo que reforme a ponte do Passo da Areia, 

pois está quebrando as laterais, perigoso acidente, cair um caminhão pesado com carga de adubo.  

Diz que quem vai do Clube Aliança destino o Passo do cardinal, a estrada que passa em frente ao seu 

Luiz da real, tem que fazer uma roçada na esquina, pois não se enxerga que vem, e pode ocorrer 

acidente por causa da sujeira. Cita que sábado esteve no Carovi e no Passo do Tibúrcio e os 

moradores lhe cobraram que o prefeito bateu a camionete, acidente, não sabe se indo embora ou 

vindo para a prefeitura, mas estava dirigindo carro público, e ficou fim de semana na propriedade dele, 

indo até em aniversário particular com a primeira dama. Fica indignado, sabe que ele é o prefeito, o 

gestor e sabe o que está fazendo, mas tem que ter um pouco mais de respeito, pois é dinheiro de 

todos. Fala que se ocorreu o acidente a empresa que vai arrumar a camionete poderia ter cedido um 

carro para ele, pois não pega bem na comunidade prefeito ir à festa em carro público. Sobre a 

situação dos nossos caminhões da prefeitura que estão mal de pneus, pede ao secretário que 

providencie para que os motoristas andem bem nas estradas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Ouvindo os colegas diz ao colega Alacir que irá tirar saber a respeito desse exame, pois tem 

coisas que não dá para esperar. Concorda plenamente com o colega se é tudo esse prazo, e tem que 

ser resolvido. Contudo diz que o dia que precisou para uma senhora com câncer no nariz, foi rápido, 

por isso não pode fazer, seria antiético, mas se isso está acontecendo com outra pessoa é o direito de 

reclamar e está com a razão e o colega tem que falar, porém tem que ver o motivo que não foi 



 

0373 

 

marcado esse exame. A respeito da escola, não somente a escola vai mais longe, pois tem que 

mandar limpar o pátio, que está vergonhoso o pátio da escola Julio Biasi, mas como tem uma 

professora dentro de casa, que é da direção, sabe que é dever da escola e não sabe se cabe ao 

município mandar toda vez limpar. Falou com o colega Jaques que lhe disse que quando era 

secretário mandava limpar. Acha que é boa vontade do secretário limpar, mas tem que ter uma boa 

vontade da direção se preocupar com a escola e ao menos vir e pedir ao prefeito a cedência de um 

funcionário para mandar limpar, pois se não reclamar e pedir o prefeito não sabe o serviço que tem 

todo dia para fazer. Concorda que tem que mandar ser feito, pois está vergonhoso para quem chega 

ao município, passa em frente à escola e vê a sujeira que está, parece que está abandonada. Diz que 

os colegas estão com razão em reclamar das estradas, mas há duas horas falou com o secretário que 

lhe disse estar com duas patrolas no Carovi, não sabe onde estão, diz ao colega Rodolfo, se no 

Passo do Valo ou pros lados da Bossoroca, só sabe que na vila do Carovi não estão. Repete o que o 

secretário lhe disse, que as estradas estavam tão ruins que tinha que começar por algum lugar e 

começou pelo Rincão dos Vargas. Diz que por algum lugar ele teria de começar, seja Rincão dos 

Vargas, Inhacapetum, Palmeiros, e não iria estar pulando com a patrola, tem que pegar e fazer uma 

comunidade e colocar para outra. Diz que o secretário colocou duas patrolas juntas, deixou uma aqui 

para fazer umas entradas que precisava. Concorda que as estradas estão impraticáveis em alguns 

lugares, precisando de patrolamento urgente. Sabe da preocupação dos colegas e que, realmente, 

precisa. Sobre a estufa concorda com os colegas, pois o Rodolfo é professor, sabe e lá no Carovi tem 

uma bela estufa que produz e foi construída na época de direção do colega. Diz que a nossa deveria 

estar funcionando até para a merenda da escola, como se vê em tantas outras escolas acontecer isso 

e nós podemos fazer isso, não custa nada ter boa vontade. Acha que parte da direção da escola ter 

essa boa vontade, mas espera que no futuro volte a acontecer em Capão do Cipó. 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. Fala em tristeza em ver uma família sendo despejada de sua casa, o que está 

ocorrendo hoje no assentamento Nova Esperança, uma família que há nove anos está ali trabalhando 

e não entende como o estado pode chegar a este ponto. Pensa que se tem comprador de lotes nos 

assentamentos, e todos sabem que são vários, então que se faz para um, justiça tem que ser feita e 

fazer para todos os compradores, não apenas para uma família que não se sabe onde irá posar, 

certamente na estrada, jogada com seu gado, suas vacas de leite que era sobrevivência da família, 

tudo que eles estavam tentando criar dentro do seu lote para subsistência daquela família. Fica 

entristecido com isso, sendo que o município não tem muito que fazer após uma ação judicial e um 

aparato policial que tem lá. Diz que tem pessoas da justiça, nesse exato momento, dizendo que às 

dezoito horas e trinta minutos expirava o prazo e se as pessoas não saíssem iriam usar a força. Acha 

que existem tantos problemas, mas quando acontece não usam para todos a mesma lei e por isso 

que fica indignado. Pede, através da Tribuna, ao Executivo que olhe com carinho a possibilidade de 

colocar um gerador de luz no posto de Saúde por motivo das vacinas. Seria da maior importância 



 

0374 

 

destinar um recurso do orçamento do ano que vem para as vacinas, pois se sabe dos problemas que 

tem diariamente, têm conversado com a AES Sul, onde dizem que irão resolver e tem um orçamento 

para o ano que vem iniciar uma rede direta aqui para Capão do Cipó vindo pela Florida. Irão esperar 

que aconteça, mas enquanto isso têm que tomar as providências enquanto gestor público. Comunica 

toda comunidade do assentamento Santa Rita, 14 de Julho e demais assentados de outros 

assentamentos que queiram participar da próxima sessão, que será na comunidade do Santa Rita, no 

mesmo horário. Falando em estradas, os colegas pedem, e acredita que tem diversos trechos a 

serem feitos, mas relata que o Entre Rios está uma maravilha, assim como Rincão dos Vargas que se 

ouvia reclamações diárias, hoje o pessoal liga agradecendo que nunca viram estrada da forma que 

está hoje. Como disse o vereador que antecipou, diz que o secretário colocou que as máquinas estão 

no Carovi, saindo para o lado da Tupantuba e, certamente, ele não irá retirar as máquinas daquela 

localidade sem ficar tudo pronto. Pede ao pessoal que tenha paciência, pois está sendo feito o 

trabalho e da melhor qualidade possível. Cita que hoje um munícipe disse que sempre vê em final de 

ano parar máquina e tudo mais, e esse ano vê diferente, pois as máquinas estão trabalhando mais 

que nos outros tempos. Diz que é um bom elogio em dizer isso, sinal que o município está bem, tem 

recursos e sinal que o maquinário está em dia, andando. Sobre as roçadas do colégio tem certeza 

que lá tem funcionários competentes e, certamente, irão fazer a roçada que o pessoal pede. Agradece 

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

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Reforça convite 

do colégio Roseli Corrêa, para participarem no próximo dia vinte e nove, da formatura dos alunos do 

EJA, com a participação do deputado Valdeci Oliveira, onde o mesmo será o padrinho da turma, pois 

foi através dele que conseguiram montar o EJA de noite para os jovens e adultos, para poderem 

estudar. Lembra que é importante a comunidade participar e que muitas pessoas que tinham 

dificuldades e conseguiam estudar, agora tiveram a oportunidade. Coloca como exemplo o seu Darci, 

onde tal cidadão não sabia nem escrever o nome, e hoje está na terceira série e lê e escreve, e ele 

mesmo diz, que parece que tiraram um pano que ele tinha nos olhos. Sobre a avenida, diz que a 

mesma está muito suja, é complicado, mas algo deve ser feito. Sobre o pátio da escola Julio Biasi, diz 

que funcionário não limpa colégio e com máquina de cortar grama não se limpa aquele pátio, tem que 

ser com roçadeira de trator ou juntar com a patrola e colocar em um caminhão, como fez a última vez. 

Diz que estrada é um problema, sendo que tem lugares que não dá para andar e os lugares que 

arrumaram a primeira chuva que der de quarenta milímetros depois de quinze dias não presta mais. 

Fala que a sua preocupação é que na semana passada ficou os três caminhões da prefeitura o dia 

inteiro parado no pátio, pois o secretário, o prefeito e o vice-prefeito não mandaram ninguém 

trabalhar, sendo que o pessoal lhe disse que o secretário e o coordenador de obras estavam no 

Facebook, então o mesmo que lhe falou, aproveitou e também foi para o Facebook, pois não 

mandaram eles trabalhar. Diz que tem coisas que podem ser feitas, pois tem bastante pedra cortada 

que podem ser carregadas, sendo que a sua preocupação é no Rincão dos Palharini, onde tem umas 

quatrocentos cargas de pedra cupim cortada e que se não forem tirar agora, depois que plantarem 
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não poderão entrar. Falaram que o prefeito estava passeando com o carro da prefeitura, sendo que 

ele tem direito do motorista buscar para a prefeitura e levar para casa, diz que era o Cobalt da 

Secretaria da Saúde que estava no pátio da prefeitura, sendo que disseram que não era para colocar 

o mesmo na estrada de chão, buscar um doente não pode, mas o prefeito estava sábado no Carovi e 

domingo no assentamento, e o mesmo era o motorista, mas se tivesse com um motorista diz que 

estava tudo bem, pois aí assinava que estava de serviço. Diz que o prefeito que lhe desculpe, mas 

isso é tirar sarro dos outros e a estrada devia estar muito boa, pois aquele carro não era para colocar 

na estrada de chão. Lembra que o carro foi comprado para a saúde e é um carro caro, avaliado em 

cinquenta e oito mil reais, onde a sua pessoa mesmo disse para comprar dois uno ou dois gol, para 

irem buscar o pessoal no interior, mas acharam melhor comprar esse. Agradece e devolve a palavra à 

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

ouvintes da 87.9. Sobre a estufa da escola, diz que a mesma é hidropônica, e quisera a sua pessoa 

quando era diretor da escola do Carovi, pudesse ter aquela estufa, pois a cada vinte e seis dias a 

pessoa pode colher um pé de alface do tamanho desta Tribuna. Lembra que na sua escola, tem uma 

pobrezinha de uma simples estufa, e quisera a sua pessoa que aquela estufa estivesse no Carovi. Diz 

que é comum a prefeitura realizar a limpeza do pátio da escola do Carovi, quando era diretor a sua 

pessoa mesmo limpava, juntamente com os pais, faziam mutirões e limpavam. Coloca que amanhã, 

será feita a eleição do Conselho Escolar da escola Macedo Beltrão, amanhã está sendo corrigida uma 

falha de praticamente dois anos que a atual equipe diretiva foi empurrando com a barriga a eleição do 

Conselho Escolar, então fala aos pais dos alunos daquela escola, que querem um ensino de maior 

qualidade, que querem mais frequência de aula, que ajudem indo participar da eleição. Lembrando 

que o Conselho escolar ele é composto de pais, funcionários, alunos e professores, e é um órgão 

diferente do CPM, pois é um órgão de apoio e também de direção que pode atuar juntamente com a 

direção. Pergunta ao seu colega Jaques, se teria um jeito dos noves vereadores se envolverem na 

continuação das obras das casinhas, se envolverem politicamente, pois pelo o que vê do jeito que 

anda aquelas casinhas irão acabar caindo, pois casa abandonada corrói e cai, e isso seria uma pena 

para a comunidade cipoense. Diz que nesse momento devem esquecer as diferenças normais que faz 

parte de um processo democrático e verem se é possível, pois sabem que o Jaques tem fortes 

ligações com o pessoal do governo federal, e assim verem o que é possível fazer. 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 Nacional do Doador Voluntário de Sangue, sendo 

que há algum tempo fez uma indicação para que a Secretaria de Saúde fizesse algo para levar o 

pessoal daqui para ir doar sangue, então deixa novamente essa sugestão. A Secretaria de Obras 

pede para que seja arrumada a estrada que vai para a propriedade do senhor Hilário Silva, no 

assentamento Sepé Tiarajú, e que seja arrumada a estrada que vai para a propriedade do senhor 

Gelson e a dona Cenira. Pede para que seja feito uma limpeza nos terrenos baldios, descendo a rua 

da prefeitura, limpeza também próxima aos cordões na avenida, próximo ao senhor Vendrúsculo, 

sendo que quando chove faz barro e quando é seca faz poeira, e o comércio precisa de uma atenção 
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especial, pois pagam seus impostos. Solicita a retirada de lixo da construção na esquina do Banrisul, 

sendo que faz tempo que tem aquele lixo e o caminhão do lixo não leva. Diz que o Natal esta 

chegando e devem embelezar a nossa cidade. Diz que o seu colega Jairo, falou que fez a sete 

minutos daqui até a casa do prefeito, e ficou pensando, que o mesmo correu realmente, pois são vinte 

e poucos quilômetros, e as estradas estavam péssimas. Diz não saber se foi no carro do mesmo, mas 

se foi ele de motorista, diz que é um excelente motorista. Diz que a sua pessoa juntamente com o seu 

colega Diego, conversaram hoje com o secretário do Meio Ambiente, o mesmo encontrava-se em 

férias, mas a respeito dos venenos próximos a cidade, até mais no interior, então fala aos que passem 

veneno, para tomarem mais cuidado, aproveitando quando não tem muito vento, e também 

respeitando os vizinhos, próximo as cidades que estão perdendo as suas hortas, suas árvores 

frutíferas. Diz lamentar também o despejo dessa família trabalhadora, sendo que o mesmo tem 

problema de coração, mas diz que Deus é bom, é justo e algo será feito por essa família. Diz 

concordar com o seu colega Jairo, que faz falta sim um gerador para o Posto de Saúde, mas diz que 

foi pago mais de vinte mil reais por uma geladeira que disseram que iria conservar mais tempo as 

vacinas. Coloca que algum colega frisou sobre a entrada da cidade estar feia, mas diz que antes de 

chegar à escola Julio Biasi, perto ao cemitério municipal, diz que já havia solicitado uma limpeza, pois 

ali também tem lixo que o lixeiro não leva. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com sete minutos, pois a 

vereadora Regina Weidmann lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Diz que muitas vezes é mais fácil ser oposição do que 

situação, sendo que a oposição, jamais virá aqui dizer que algo está bem e que está funcionando, 

pois tem aquela rixa política que não deixa falar as coisas boas que estão acontecendo no município, 

que todo mundo está vendo, mas diz entender e temos que saber criticar e absorver crítica também. 

Lembra que muitas vezes as sessões da Câmara passam a ser um jogo de ataque e defesa, onde 

isso acaba prejudicando muitas vezes e com relação a isso procura agir de maneira que o que se 

produza aqui dentro dê efeito lá fora, que a comunidade saia ganhando. Sobre as casinhas populares, 

diz que a boa notícia é que o prefeito já acertou para que no dia oito de dezembro, o pessoal da obra 

das casinhas irá voltar com força total, então já temos uma previsão para o início dessas obras. Diz 

que tem um projeto que tem que ter no mínimo quinze pessoas, que tenham terreno no nome e que 

tenham renda até mil e seiscentos reais, fala a comunidade para que se dirijam até a Assistência 

Social, que tem um projeto neste sentido, onde é totalmente subsidiado e paga conforme ganha. 

Ressalta que se encaixando com laudo social tem esse projeto e é mais uma prova da administração 

trabalhando para a melhoria do município. Diz que foi comentado a respeito da estufa, e com relação 

a isso diz que realmente ela faz parte de um projeto do Centro Tecnológico da URI, Corede Vale do 

Jaguari juntamente com o estado, sendo que conseguiram que fosse instalada uma no município, foi 

dado um curso e tentaram produzir algo, sendo que não é sua responsabilidade, e então foi sugerido 

para que a escola continuasse produzindo. Diz que se não tiver outra forma, irão ter que colocar dois 

funcionários para cuidar da estufa, pois a mesma tem que ser aberta de manhã e fechada durante a 
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tarde, e conforme a temperatura terá que manejar a lona.  Ressalta que quando estavam ajudando 

juntamente com a escola, quando faltava luz as plantas morriam, pois para quem conhece sabe, que 

a água circula a cada quinze minutos, não pode faltar luz, enfim para funcionar tem que ter um 

funcionário específico para aquilo. Então não sabe até que ponto vale à pena colocar um funcionário, 

onde vão ter que estar pagando hora extra para uma estufa funcionar. Sobre a sugestão do seu 

colega Rodolfo, de colocar a estufa no Carovi, se houver interesse da direção da escola, diz que fala 

com o pessoal da URI e com o prefeito e o vice-prefeito, para ter a possibilidade de transferir essa 

estufa para aquela escola. Lembra que para isso tem que ter uma pessoa para trabalhar nessa estufa, 

inclusive durante o fim de semana. Diz que se a direção da escola não assumir essa estufa, e não vê 

a questão de colocar um funcionário para trabalhar direto, realmente fica complicado. Diz que tem 

assuntos que muitas vezes, que acha que não deveriam ser comentados na Tribuna, cita como 

exemplo, o prefeito dirigindo o carro. Diz que se pegarem a Constituição, irão ver que está bem claro 

que o prefeito tem o direito de ter um carro público a sua disposição. Lembrando que o mesmo tem 

carteira, e se forem colocar um motorista irão ter que pagar hora extra para ficar a disposição. Diz que 

esse tipo de coisa não acrescenta em nada, é querer jogar a comunidade contra o prefeito, mas o 

mesmo tem esse direito. Ressalta que se bateu a camionete a lei ampara para isso.  A respeito de 

limpeza de pátio da escola, diz que a mesma tem um diretor e tem funcionários, sendo que aqui na 

Tribuna soa como se tivessem cobrando a administração, e não é bem por aí, então convida seus 

colegas para se deterem no que interessa mais ao legislativo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com três 

minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo regimental ao vereador Miguelangelo Serafini. 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Sobre as estradas, diz que realmente estão ruins, 

mas isso vem de tempo, sendo que hoje conversou com o secretário João, e um munícipe do Carovi 

se queixou das estradas, mas o secretário lhe passou que já estão naquela localidade, arrumando a 

estrada do rio Camaquã. Ressalta que o secretário lhe colocou que já arrumaram as estradas do 

Entre Rios, dos Malheiros, do Inhacapetum e no Rincão dos Vargas falta um dia para terminar o 

serviço. Diz que o secretário está pegando localidade por localidade, e começando e terminando o 

serviço. Ressalta que também está preocupada com as estradas e está cobrando do secretário, pois 

as mesmas estão ruins, mas lembra que já estavam ruins e agora com toda essa chuvarada ficou pior 

ainda. Coloca que terça-feira passada já começou a creche e agora estão colocando a grama sintética 

na quadra, então diz que irá ficar bom e as coisas estão andando. Diz que no dia dois de dezembro o 

prefeito irá a Brasília e encaminhar projetos para todos os deputados, de todas as bancadas, irá 

passar por Porto Alegre para ver o recurso para asfaltar a feira, que é um recurso de duzentos e 

cinquenta mil reais com a contrapartida de cinquenta mil reais do município, onde o prefeito falou com 

o pessoal do estado, e os mesmos estão vendo de onde que irão tirar esses duzentos e cinquenta mil 

reais, para passar para prefeitura, para assim fazer o calçamento da feira.  Diz que há alguns meses 

que o prefeito Meneghini lhe convidou para a sua pessoa assumir a presidência da próxima feira do 

nosso município, então diz que estão engajando junto e conta com todos os vereadores, comunidade, 
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pessoal da prefeitura, para que essa feira seja melhor do que a que passou e assim sucessivamente. 

Sobre o projeto que o Miguel colocou aqui na Câmara, da Assistência Social, diz que a renda da 

família não pode passar de mil e seiscentos reais e talvez em janeiro suba para dois mil e quinhentos 

reais, sendo que é uma parcela de apenas 5% do salário, durante dez anos. Então fala para o pessoal 

que tem interesse e tem o terreno legalizado para que procure a assistência para fazer a sua 

inscrição. 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: Relata 

sobre o dia que foram a São Miguel, na reunião com a Cermissões, pois só falou que foi em oito 

minutos daqui ao Carovi, no sentido de comparar as estradas nossas em relação a São Miguel. Cita 

que é óbvio que em oito minutos não iria, ainda mais em seu Chevette, pois foi nele daqui até a casa 

do Meneghini. Sobre a geladeira, diz que não existe geladeira de vinte mil reais, ao menos não no 

Posto de Saúde, pois a que tem lá custou em torno de três mil reais, e, certamente, essa geladeira 

guarda outros medicamentos além das vacinas. Diz que o gerador é mais necessário, pois tendo um 

gerador, não tendo luz, as pessoas podem ser atendidas no gabinete odontológico e outras coisas 

mais. Diz que o povo sabe a capacidade de um gerador grande em fazer coisas em benefício da 

comunidade. Ouvindo os relatos do pessoal, diz que torcem muito para que as coisas não deem certo, 

pois a poucas sessões falaram que a creche não iria sair, e está aí o pessoal trabalhando na creche. 

Disseram que o campo da quadra não iria sair, e está pronto e o pessoal já jogando. Diz que no seu 

governo tudo está projetado e só pede à comunidade que espere o final dos quatro anos e os cobrem, 

pois não estão no governo prometendo para não cumprir, querem fazer dar atenção a toda 

comunidade cipoense. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Sobre 

o que o colega Rodolfo falou das casas diz acreditar que elas têm que ter no mínimo seguro, pois a 

Chrenor que encaminhou o projeto, e conhece bem o Bolo, depois passaram para a Paulista, que deu 

o material e contratou outra empresa. Diz que tem que ter alguém para encaminhar o projeto e sair o 

dinheiro e eles passaram para os ‘cara’. Acredita que elas terão de sair de qualquer jeito, não tem 

como não, e são pagas por etapa. Diz que isso de quinze casas faz dois anos que vem o projeto, o 

Bolo chegava e dizia para o João, que era secretário da Assistência, que era para encaminhar, pois 

tinha dinheiro, e paga cinco por cento somente. Dá exemplo de uma parcela de mil e seiscentos reais, 

onde a pessoa paga oitenta reais por mês, e se não se engana é uma casa de setenta mil reais. Cita 

que paga esse valor em dez anos, após a casa fica de graça, não paga mais, na verdade paga em 

torno de doze mil reais a casa, o resto sai de graça. Diz que para isso tem que ter o terreno 

legalizado, e sempre pediam e um dia disseram que tinham perdido os documentos. Fala que é só 

encaminhar, pois o governo federal tem dinheiro à ‘balufa’ para todos os municípios, independente de 

cor partidária. Quer que lhe provem que não ganhou, pois se a pessoa não ganhou foi por que não 

tinha o projeto encaminhado, os demais todos ganharam. Torce para que continue ajudando os 

municípios, pois tem muitas coisas, e sempre disse, que tem municípios que não caminham com as 

próprias pernas, se não é ajuda do governo federal e dos estados, queria ver muitos municípios 
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tropeçando e não levanta fácil, pois a renda é pouca e deu seca e cada vez complica mais. Agradece 

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

ao colega Miguel que a bancada do glorioso Partido Progressista não torcem que as coisas deem 

errado, absolutamente. Pelo contrário, se o colega quiser que elogie algumas coisas do prefeito, 

elogia. Diz que tem coisas boas que o Meneghini está fazendo, assim como tinha coisas boas que o 

prefeito Froner fazia e que eram, aqui nessa Casa, contestadas. Teve um tempo que eram oito 

vereadores e só o Rodolfo defendendo algumas coisas do Froner. Diz que as redes d’água foram 

feitas, além de muitas outras que não irá citar aqui. Diz que quando seu Alcides sair, e irão finalizar 

doze anos de administração da coligação, não quatro anos da UDP comandando o município, diz que 

se Deus quiser também irão mandar doze anos aqui. Diz que o colega Miguel não estava no primeiro 

mandato, mas no final desses doze anos que o Partido Progressista comandar Capão do Cipó 

também irão ter sua marca, pois quatro é um terço de doze. Diz que é bom que o vice-prefeito 

Anselmo retornou para a Câmara, estavam com saudades. Boa notícia para a localidade do Carovi, 

pois viu tubos de metro e pedra brita lá no Passo do Inhacapetum, do lado de Santiago. Certamente, 

até o final da semana , do lado do Capão do Cipó irá chegar alguma coisas, mas depois o líder do 

governo quem sabe explique. Finalizando diz estarem a disposição para conversar, elogiar e ajudar 

tudo que for de bom para Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz que bom se as coisas 

fossem assim, mas é claro e compreendido a disputa política, pois ela não deixa que a pessoa aja de 

forma impensada. Diz que vivem no meio político, e como falou antes, têm que saber criticar, ouvir 

críticas, mas no final trabalhar para que a comunidade saia ganhando. Esse é o objetivo. Sobre 

estradas diz que o secretário está deslocando duas patrolas para o Carovi, falou hoje à tarde. Diz que 

sabem que tem bastante estrada para arrumar, e não é fácil, e a última chuvarada que veio, estragou 

bastante e pega muitas estradas que faltava abrir um bueiro, um desaguador e aí, realmente, os 

problemas aparecem. Sobre as casas populares, diz que a Chrenor irá assumir o prejuízo das que 

caiu, prometeram, e espera que termine logo. Diz que o prefeito entrou em contato e eles prometeram 

que dia oito de dezembro reiniciam com força total. Sobre municípios, alguns quebrados ou não, diz 

que tem alegria em dizer que o nosso é um dos que mais cresce na região. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Lembra ao pessoal 

do almoço dia sete de dezembro, na Esquina Palmeiros, onde virá o pessoal da clínica SOS Vida, e 

convida os vereadores e a comunidade em geral para que participem. Sobre as casinhas, diz que 

esse prejuízo por conta do temporal irá ficar por conta dela, seu Alcides já falou com o pessoal da 

Chrenor, elas têm seguro e irão arcar com essa despesa e dia oito de dezembro eles vão recomeçar 

as obras e vai da administração cobrar e fiscalizar para que concluam o quanto antes. A respeito do 

exame que o colega Alacir falou, diz que tem falado bastante com a Carine, que resolve praticamente 

tudo ali na saúde, e ela falou que os exames estão quase todos em dia. Diz ao colega Alacir que tem 

que ver se essa pessoa procurou a secretaria e pediu mais de uma vez os exames, pois às vezes as 

pessoas pedem os exames e nunca mais ligam, e para a secretaria são várias ligações todo dia e não 
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tem como a Carine fazer tudo ali dentro, mas anotou o nome dele e no momento que sair daqui irá 

ligar para ela para saber desse exame e tem certeza que amanhã ou depois já estará encaminhando 

esse senhor para fazer esse exame. Diz que sua dúvida é se a pessoa procurou a Secretaria de 

Saúde para pedir esse exame. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder de Partido, PP: Sobre os exames diz que a pessoa liga toda semana para a saúde e 

disse que era para colocar isso, que ela está entrando em contato com o posto. Fica preocupado que 

o rapaz do assentamento irá ser despejado, sabe o que é perder uma casa, não é fácil oito anos de 

assentamento, com seus animais, os quais não sabe onde irá colocar. Sabe que é complicado uma 

pessoa de uma hora para outra ter que sair para um corredor de estrada. Coloca-se no lugar dele e 

diz que, com certeza, alguém fez uma denúncia para ele, pois de valde nada é feito. Sobre o Posto de 

Saúde diz achar que a geladeira veio para normalizar tudo, mas se tivesse comprado uma mais 

‘diferentezinha’ daria o gerador, ou mais que um. Sobre as roçadas que o vereador Diego colocou, 

acha que é de responsabilidade do proprietário, pois se a prefeitura for deslocar funcionário tem que 

contratar mais uns quinze e não consegue. Morava na colônia e lá o proprietário tem que roçar as 

beiradas de estrada, caso fosse a prefeitura ela cobrava uma taxa. Acha que se o proprietário quer 

ver bonita sua beirada de estada, dê uma roçadinha. É uma sugestão que dá, pois sabe que a 

prefeitura é limitada e não tem como colocar funcionário para isso. Sobre as casas diz que tem um 

rapaz que trabalhou em várias casas e torce que os ‘cara’ apareçam e ‘molhem’ a mão dele. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SDD: Ouvindo atentamente os pronunciamentos dia que teve pessoas 

lhe cobrando a respeito dos venenos, assim como o colega Alacir comentou. Diz ser preocupante, 

pois tem o produtor que tem que produzir, pois paga os impostos e mantém o município, assim como 

tem o pequeno produtor, sendo que essa semana visitou uma propriedade, onde o ‘cara’ tinha 

plantado mogango já grande e verduras, onde o tomate ‘varreu’, não sobrou nada. Acha que é 

complicado para os vereadores ficar entre os dois lados, pois sabe da situação existente, onde um 

tem que produzir e matar o inço, mas o pequeno produtor é com quem estão pecando, pois produz o 

alimento que vai para a mesa, e tira o sustento de sua lavoura, sua chácara, e vê a folha que parece 

que passaram secante em cima, pois torrou. Diz que a pessoa lhe disse que vizinho sabe que não foi, 

pois é coisa que veio de longe, tem produtos que atinge quinze quilômetros. Diz ao vereador Jaques, 

que o mesmo colocou muito bem uma coisa, e que não gaba estrada, também. Raramente vem na 

Casa dizer que tem que fazer alguma estrada ou que ficou boa tal estrada. Diz que o colega foi feliz, 

pois veio oitenta milímetros e amanhã irão dizer que o Rincão dos Vargas não dá para andar e será 

desse jeito, não tem o que fazer, pois a coisa funciona assim,se faz hoje e se termina amanhã. 

Concorda que a estrada ficou boa, mas é questão de dias, e é normal para qualquer coisa. Agradece 

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

que as estradas são uma preocupação frequente. Ouvindo o colega Rodolfo, diz que já estão 

depositando o material e aponte vai sair, e o prefeito colocou que, provavelmente, semana que vem já 

começa, pois Capão do Cipó entrou com a mão-de-obra, além do material. Cita que está tudo certo 
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para sair a tão sonhada ponte do Camaquã que é um transtorno para aquela comunidade e irá sanar 

para os produtores que produzem e é muito importante, e será uma das obras importantes dessa 

gestão. Diz que o prefeito colocou, hoje, que a Chrenor estava esperando um seguro que ela tinha 

providenciado das casinhas, como está demorando e não têm certeza se sairá ou não, eles entraram 

em um acordo com a administração e irão iniciar as casinhas já na segunda-feira eles vêm para a 

reunião com o prefeito para regularizar essa questão. Concorda plenamente com os colegas que é 

preocupante  e tem casinhas que é uma vergonha, pois no início tinha caído uma parede e hoje está 

quase toda caída, se deteriorando. Diz que não tem explicação e hoje reclamou ao prefeito que umas 

casinhas tinha caído o oitão e agora está caindo todas, parece uma mágica, não se entende o que 

acontece. Sobre a geladeira acha que está havendo um equívoco, pois não acredita que uma 

geladeira irá custar todo esse valor que falaram. Diz outra coisa, que não funciona sem energia 

elétrica, pode comprar uma geladeira que valha trinta mil, não conhece nenhuma até hoje. Diz que 

tem que colocar na LOA que está aqui na Casa, mas o vereador Jaques lhe colocou que acha que o 

secretário já incluiu vinte e cinco mil reais para se comprar um gerador para a Saúde. Acha essencial 

isso e necessário, pois se chega alguém com problema dentário tem como arrumar, e não precisa 

mandar para Santiago. Acha uma aquisição importante de, pelo menos, dois geradores de energia 

para o bom andamento desse município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida o 1° Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: AVISO, da 

Secretaria de Educação, que as inscrições para o 7° Festcanção foram prorrogadas até o dia 28 de 

novembro. CONVITE, da Secretaria de Educação, para Mostra Municipal de Trabalhos, dia 29 de 

novembro de 2014, no ginásio municipal de esportes, das 08h00min às 12h00min.  OF GAB. DG N° 

10336, do TCE-RS, encaminhando cópias do processo n° 6256-02.00/11-0, de auditoria de admissão 

junto ao Poder Executivo Municipal de Capão do Cipó. OF GAB. N° 252/2014, do Gabinete do 

Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 061/2014.  PROJETO DE LEI 061/2014, do Poder Executivo, 

que “Altera a Lei n° 034/2002, regime de trabalho da função G4, “nutricionista”, e dá outras 

providências”. OF GAB. N° 254/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 

062/2014.  PROJETO DE LEI 062/2014, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa 

do município de Capão do Cipó – RS – para exercício financeiro de 2015”. CONVITE, da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, convidando para trabalho evangelístico nos dia 12, 13 e 14 de 

dezembro de 2014, sendo que nos dias 12 e 13 haverá culto às 20h00min na Igreja da sede e no dia 

14 festa beneficente com almoço no CTG General Gumercindo Saraiva. SOLICITAÇÃO, da 

Secretaria do Meio Ambiente, de empréstimo do Plenário e convidando para a premiação do projeto 

CRESCER, dia 09 de dezembro de 2014, às 19h00min. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

019/2014, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. Após o senhor Presidente convida os 

colegas para discutir e votar: 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”, sendo que o vereador Ibanez Garcia dos Santos pediu vistas de tal projeto 
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para melhor análise. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de vistas, que é aprovado 

por unanimidade após debates entre os vereadores. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 02 de dezembro de 2014, no Salão Comunitário do assentamento Santa 

Rita, 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, 25 de novembro de 2014.   

    

 

 

 


