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ATA N° 42 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 18h00min, na Escola Roseli Correa da 

Silva, 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 aos representantes da comunidade, o senhor, Geraldo dos Santos e a diretora 

da escola, professora Silvane Guterrez Ramos. 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 41/2014, da 

Sessão Ordinária do dia 25/11/2014, 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 DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 

87.9. Em nome da professora Silvane diz que o que for para ajudar essa escola e comunidade, diz 

que o Executivo, o vice-prefeito se encontra aqui, e demais membros que fazem parte dessa 

localidade, o que a professora colocou é de grande importância. Sobre o asfalto, acha de grande 

importância, pois dia de chuva tem barro e quando o tempo é seco, faz poeira e os alunos descem 

todo dia no transporte escolar, manhã, tarde e noite, e com isso diz aos professores, pais e alunos, 

que o que for para ajudar é só o Executivo fazer o projeto e mandar que o apoio será total. Diz que o 

que for para ajudar uma comunidade, principalmente uma escola, jamais os vereadores serão contra, 

pois estão para defender as pessoas. De sua parte diz que estão disponíveis para o que precisar. 

Aproveita a oportunidade e diz que visitou algumas localidades e lhe chamou atenção o Rincão dos 

Vieiras, onde mora o vice-prefeito, e conversou com moradores, pois foram fazer o patrolamento 

daquela estrada e só foram até a ponte. Diz que eles mandaram perguntar se tem algum bicho, pois a 

patrola volta da ponte e lá em cima tem o seu Jota Becker, o Ronaldo e o desvio que sai no Renato 

Bender. Pede que olhe com carinho e termine o serviço e se tiver algum bicho que avise a Secretaria 

do Meio Ambiente para terminar o serviço e os moradores terem o acesso de estrada boa. No Rincão 

dos Ávila diz que está ruim a estrada e a patrola foi até uma altura e voltou, e como diz seu colega 

Ibanez: é um destino que não tem fim, pois começa, não termina e não volta. Diz não saber o que 

está acontecendo. Cita que a da Tupantuba está cansado de falar, pois chega até a curva e não sabe 

o que enxergam e voltam e não terminam o serviço. Não sabe o que acontece com a Secretaria de 

Obras, pois o planejamento está péssimo e o povo está indignado com isso. Foi cobrado sábado, 

novamente, aqui na cidade onde o prefeito estava em festa particular com carro público. Fala que no 

informativo da prefeitura ele citou que a lei diz que ele pode andar. Não diz que não possa andar, 

legal até pode ser, mas é imoral. Diz que o prefeito fim de semana visitando as pessoas com carro 

público, ele até pode usar, mas fim de semana que não tem motorista da prefeitura, ele dirige com a 
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primeira-dama, chegou até levar coisas para a lavoura dele no Passo do Tibúrcio com carro da 

prefeitura. Fica indignado, pois é dinheiro púbico e ele se aproveitando das coisas públicas, quando 

foi prometido aqui para o assentamento, em campanha, que iria ter um transporte escolar para levar 

até o centro da cidade e até hoje não chegou. Fica triste, pois o prefeito simplesmente pega o carro 

final de semana, vai à festa, e só diz que pode, e é dinheiro nosso e do povo. Diz que o prefeito fala 

que está sem camionete, mas algum carro na garagem sabe que ele tem, não é só um, tem dois. Foi 

cobrado sobre os asfaltos, que estão fazendo aonde não tem nenhum morador. Fala que tem o asfalto 

que passa o seu Joaquim, o seu Manoel, onde tem dezoito moradores que poderia ser feito o asfalto e 

vão fazer onde não tem morador, o que se vê é bastante cavalo atado nas beiradas de sujeira, e vai 

custar quantos mil que pode ser investido na escola. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. 

Dá boas vindas ao funcionário Lissandro, que assumiu o cargo de serviços gerais da câmara. 

Cumprimenta a diretora Silvane Ramos e diz que tudo começa por uma boa educação na vida do ser 

humano. Diz que o professor Rodolfo é sabedor do que está dizendo, pois a formação para tudo 

começa em uma sala de aula e muitos não dão valor que os professores merecem, começando pelo 

salário que ganham, que é uma vergonha a nível estadual, não fala em Capão do Cipó, que até 

remunera de acordo com o que deve, mas outros municípios é uma vergonha o que um professor 

ganha. Cumprimenta a professora Zaida e seu Otacilho que passou por a câmara, um prazer ver o 

amigo aqui hoje, secretário, vice-prefeito Anselmo, Geraldo e demais munícipes. Sobre ponte 

assobrada, diz que é bom o vice-prefeito estar presente, pois terão que desassombrar para que seja 

beneficiado o Ronaldo, Jota Becker e o Renato. Fala que o secretário lhe disse hoje, pessoalmente, 

que deu problema em uma patrola, retornou, mas essa semana fica pronto o Rincão dos Vieiras, e 

fica uma assombração a menos. É de acordo que as coisas andem, e que não pensem o contrário. 

Diz à diretora que o secretário lhe colocou a respeito de uma quadra de areia que será feita aqui na 

escola, e a areia já está liberada, mas na época que iriam fazer não tinha umidade na terra para 

plainar, mas que fique ciente que na próxima semana, provavelmente, a patrola venha plainar e trazer 

a areia. A respeito do que o Geraldo falou, diz que é muito importante e tem que envolver vereadores 

e gestão pública a respeito da bacia leiteira, que vem se arrastando e não se resolve o problema acha 

que as coisas têm que ter solução e discurso não resolve, e tem que ter uma empresa confiável para 

vir aqui levar o leite. Diz que tem parentes seus que dependem, totalmente da bacia leiteira para 

sobreviver, assim como tantos, e é uma vergonha, pois vai nos mercados é cheio de caixinha de leite, 

e porcarias que não se sabe o que está tomando, e uma comunidade investe, planta a pastagem, 

trabalha, colhe o produto e tem que ser jogado fora. Diz ser uma vergonha em um município 

totalmente agrícola. Como legisladores não podem admitir que aconteça isso em Capão do Cipó, 

ainda. Vendo a reivindicação do calçamento em frente à escola, diz à professora que acha muito 

viável, pois já fizeram em outras comunidades, e é necessário em frente uma escola, evitando poeira 

nos comutadores e tudo. Diz que o vereador Diego falou a respeito de rua que estão fazendo asfalto 

agora, e diz que foi o único vereador que tem a consciência tranquila, pois reclamou quando, no 
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passado, fizeram uma frente em frente à câmara que não morava nenhum vereador e disse o mesmo 

discurso. Diz que a cidade tem que crescer e o desenvolvimento tem que chegar, e até não criticou a 

atitude de hoje, pois tem terrenos comprados onde querem construir casas. Foi lhe colocado isso, e 

só irá criticar depois que as coisas não acontecerem, aí vira aqui com toda potência dizer que estão 

faltando com a verdade que vão construir. 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. Cumprimenta o pessoal do Santa 

Rita, o vice-prefeito, professores e alunos. Apresenta o novo funcionário da Câmara de Vereadores, 

concursado, dos quais a Gracieli foi chamada como agente administrativo e cabe a ele a vaga. Diz 

que o Lissandro é santiaguense, mas obviamente vai se tornar mais um cipoense. Parabeniza-o, pelo 

cargo e poderá desenvolver um bom trabalho na câmara. Convida a comunidade do assentamento 

para o Festcanção, deve ter algum inscrito daqui, e mais uma vez é uma honra poder colocar os 

talentos da terra para o povo prestigiar, e no futuro, quem sabe, uns dois ou três cipoenses possam 

desenvolver esse trabalho em nível estadual e ser um grande cantor levando o nome do nosso 

município. Fala da satisfação de termos recebido o time de futebol feminino aqui do assentamento, 

dos quais irá representar o nosso município em Candiota, participando de campeonato. Diz que a 

câmara está fazendo o que deve, que é contribuir, e que a resolução que temos aqui, também está 

incluído um recurso para o Executivo e lá ele pode destinar na vontade dele, para auxiliar no 

transporte. Fala que para isso depende a aprovação dessa resolução para terem o auxílio da Câmara 

de Vereadores. Sobre o problema da água no assentamento, diz que é sério, bem como outros 

problemas com leite e estrada. Sobre a estrada diz que, com dificuldades, estão solucionando, pois 

sabe-se que houve períodos de bastante chuvas que estragou bastante e quando se pensou em 

começar a arrumar veio o vendaval e teve que se destinar o pessoal e as máquinas. Cita que hoje se 

vê Rincão dos Vargas, Entre Rios, Areias, Palmeiros, com estrada boa, o Carovi na parte de cima até 

a esquina que desce para o Passo do Tibúrcio já está toda patrolada, assim como trechos dentro do 

assentamento que está beleza, ao menos até aqui achou boa a estrada. Diz que são sabedores que 

tem que se fazer toda a estrada, mas tem uma patrola trabalhando aqui dentro e pode ter certeza que 

o que não foi feito será realizado. Diz que o prefeito municipal e o Cristan, secretário do Planejamento, 

encontram-se em Brasília, pois é o momento de buscar a sobra de emendas do ano, onde os 

municípios que não puderam ou fizeram suas reivindicações, apresentaram seus projetos e estão no 

Cadin, não vão pegar e os que estão em condições irão pegar. Cita que o município está lá fazendo 

sua parte e buscando os recursos, por isso estão vendo tantas coisas boas, através de emendas, por 

terem gente competente buscando e trabalhando em função da nossa comunidade. Diz que temos 

emenda prometida dos deputados para o ano que vem, e o deputado Cherini ligou, hoje, para o vice-

prefeito e disse que noventa por cento ele consegue uma emenda para asfalto. Não diz que esse 

asfalto sairá aqui na frente da escola, mas farão o possível, com todos os vereadores, comunidade e 

Executivo possam no futuro bem breve ou asfaltar ou calçar a frente da escola, dependendo de um 

projeto a ser feito para que possa ser feita essa obra. Convida todos que gostam de bailar, para 
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domingo à tarde, no ginásio municipal, o grupo DBV apresentando um baile da segunda e terceira 

idades, aberto a toda comunidade, para que participem desse momento de interação entre a 

comunidade e outras localidades vizinhas que vêm nos visitar. 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. Comunidade que se faz presente, secretário, 

vice-prefeito, diretora do Roseli Correa e professores, alunos que estão aqui, os produtores Nelci 

Pretto e Geraldo que moram no assentamento, Eliseu Gateli e demais mães do assentamento. Diz ao 

seu Adi, o qual todo mundo conhece por Viola, sobre a formatura que ocorreu dia vinte e nove, 

sábado, aqui no assentamento, e olhando de cruzada viu sete formandos. Acha que é uma 

oportunidade única na vida da pessoa quando pode estudar. Não pode estudar, pois onde moravam 

não tinha escola, mas quando veio para o assentamento só tinha até a quinta série e quem começou 

dando aula aqui foi a irmã Zélia, a Paula e a Ni, e puxavam água do Still, que o Geraldo falou, num 

‘baldinho’ e no ‘coleginho’ que estão preservando até hoje, que é de madeira. Diz que terminou o 

ensino médio fazendo o ENEM, e tem muita gente conseguindo. Parabeniza os formandos, o colégio, 

professores e, principalmente, o deputado Valdeci que teve presente aqui na formatura, que foi um 

‘cara’ batalhador e conseguir trazer o EJA para a noite, que um dia reivindicaram. Cita que o deputado 

foi padrinho da turma. Cobra dos vereadores que ninguém veio na formatura e disse que iria cobrar, 

pois ficou com vergonha quando os professores chamaram um representante da câmara de 

vereadores, e da Mesa Diretora e o prefeito veio de fininho por que encontrou o deputado na rádio. 

Fala que quando é tempo de eleição, vir pedir, estão todos e quando é para vir participar não querem 

vir. Está cobrando de todos e quando estiver errado que o cobrem, também. Veio na formatura, não 

subiu no palco porque chamaram o representante da Mesa Diretora e como não estava destinado 

para isso, veio como cidadão e como vereador. Sobre educação dá parabéns, pois hoje teve eleição 

no colégio Julio Biasi, a Cecília, que é a nova diretora da escola. Diz que foi um que disse para que a 

Cecília concorresse, pois tinha um grupo que não queria votar, por que depois iriam escolher, mas a 

única coisa que sabe que botam goela a baixo é remédio para verme para cavalo. Acha que tem que 

ter o direito dos pais, mães e alunos escolher quem queira ou não, independente de quem seja, 

vamos pela maioria. Sobre a limpeza do colégio, diz que terça-feira passada foi um caos, pois 

jogaram só para os pais e para o diretor. Acha que o município tem obrigação de fazer limpeza, 

principalmente no colégio que é do município. Quando foi secretário sempre limpou, assim como 

limpava o colégio do Carovi que não tinha nada a ver, é do estado, aqui no Roseli ajudou, e a 

professora sabe disso, assim como o da Sepé ajudou, e por que agora não pode o município fazer 

isso. Diz que lá não tem condições e não tem nem lava-jato para lavar o colégio. Fala que a 

Secretaria de Educação tem que comprar e dar, pois ganham para isso. Fala que tem dois ‘caco’ 

estragado lá e por isso que é um caos a sujeira do colégio. Não tem fundamento, e os filhos que 

estudam são todos do município e os pais vivem aqui, independente de colégio ou não. Acha que o 

município tem que olhar com mais carinho para esse tipo de coisa. Outro caos diz que é a nossa 

avenida, e que cruzem e olhem no meio dos canteiros, o brejo tomou conta e o Natal está aí e só 
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querem arrumar a praça, mas o restante está a Deus dará. Sua preocupação é essa e quer ver como 

vão limpar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Inicia pedindo desculpa, por não poder 

se fazer presente na formatura dos alunos do EJA noturno, da escola Roseli Correa, diz que estava 

em um encontro de família na casa do seu filho, em São Paulo. Sobre o que o seu colega falou que a 

educação é o suporte de tudo, diz que só tem a confirmar isso, pois a transformação que acontece em 

cada comunidade passa pela educação. Ressalta que as localidades de Capão do Cipó se 

caracterizam por lutas, quando escutava o seu Geraldo dizer que faz vinte e sete anos que estão aqui, 

e que trinta e nove famílias ainda são originárias do primeiro grupo que veio para cá, diz que os 

mesmos deveriam fazer um livro para contar como que foi para conquistar um pedaço de terra, pois 

certamente esse grupo foi o que mais sofreu, até a conquista da sua terra. Parabeniza então, as trinta 

e nove famílias que continuam em Capão do Cipó, e ainda ninguém disse, mas a partir de agora irão 

começar a dizer, que se não fosse os assentados de Capão do Cipó, hoje quem sabe algum dos 

vereadores, estaria discursando na Câmara de Vereadores de Santiago, de Tupã ou de São Miguel. 

Ressalta que foram os mesmos que deram os mil e oitocentos votos necessários para iniciar o projeto 

de emancipação do nosso município, então cada vez que alguém falar do município de Capão do 

Cipó devemos, reverenciar a presença dos assentados, pois sem os mesmos jamais conseguiríamos 

os votos necessários. Diz que realmente existem algumas estradas que são assombradas, tem 

algumas decidas que são assombradas, que o pobre do patroleiro tem que juntar pedra para jogar no 

meio da estrada, e aí coloca a gestão do secretário, que tem que mandar em algumas descidas 

colocar duas ou três cargas de pedras, porque se não, não adianta fazer o serviço.  Diz que não é de 

parabenizar as pessoas, mas parabeniza pelo o que eles podem fazer. Lembrando que a descida do 

rio Camaquã, sem umas três ou quatro cargas de pedras, não adianta fazer, e diz que lá sim é 

assombrado, pelo sentido de não poder chegar caminhão, só pode chegar patrola. Como disse o seu 

colega Diego, diz a diretora dessa escola, que a questão do asfaltamento, depende só da vontade 

política, pois quando era no governo Froner, o asfalto do Carovi saiu com recurso livre da prefeitura, 

então uma quadra de calçamento aqui, sairia cinquenta ou sessenta mil, não sabe bem, e 

simplesmente basta a vontade da administração usar uma parte dos recursos livre para fazer esse 

calçamento. Ressalta que é certo que os seus colegas irão levar essa reivindicação até o prefeito, e 

certamente, quando voltarem das férias isso já estará pronto. O Geraldo colocou, o fato de ter um 

pedaço de terra, diz que a terra da raiz para a pessoa, fixa ela na comunidade, e a educação, dá um 

mundo, dá um sonho, dá sabedoria, dá oportunidade, dá novos tempos para essa gurizada. 

Finalizando diz que já estava desacostumado de ver o nosso vice-prefeito, então certamente ele irá 

levar direto essa reivindicação de fazer um calçamento na frente dessa escola. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, ouvintes da 87.9. Parabeniza os formandos do EJA, deseja a todos sucesso e que os 

mesmos continuem essa jornada, com essa grande vontade, pois sem força e sacrifício não se 

consegue nada. Coloca que já está quase com os seus sessentas anos, e está fazendo a sua pós, diz 
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se orgulhar disso. Pede para a Secretaria de Obras, que faça um bebedouro e que seja arrumada a 

estrada do senhor Ademar, no assentamento Nova Esperança, sendo que o mesmo lhe falou que isso 

é uma promessa de um ano, e que está aguardando. Coloca que lhe pediram para falar e viu também, 

a secretária de Saúde, dirigindo a ambulância pequena, sendo que era algo que tanto falavam, e o 

seu colega Ibanez nunca se esquece do passado e deve lembrar. Ao novo funcionário da Câmara, o 

senhor Lissandro, que o que precisar da sua pessoa, está à disposição. Sua vizinha Zeli, em Areias 

perto ao Inhacapetum, a mesma perguntou quando que irão terminar a sua casinha, pois quando 

estavam fazendo o cursinho de pedreiro deram uma pegada, mas depois esqueceram. Diz que 

mesma está preocupada e gostaria de esperar o Papai Noel na casinha nova. Diz se preocupar 

também com a segurança, devido um fato que aconteceu esses dias, sendo que há um tempo o 

prefeito iria colocar as câmeras e queria a ajuda do comércio e os mesmos iriam ajudar, só que até 

hoje não temos nada, mas diz que precisamos de mais brigadianos no nosso município e mais uma 

viatura. Ressalta que o final do ano está aí e tem gente que quer arrumar dinheiro sem trabalhar, 

então isso preocupa bastante. A Secretaria de Obras pede para que aumente as pontes conforme a 

necessidade, pois hoje as plantadeiras estão maiores e as pontes estão do mesmo tamanho, e lembra 

que tem gente que está derrubando quase as pontes com as plantadeiras e outros não estão 

conseguindo passar. Coloca que a ponte perto do senhor Batista, na Sepé Tiaraju está um problema 

grande, descendo o senhor João Pinto, e outras tantas. Ressalta que para arrumar essas pontes não 

é necessário muito cimento e pedras, pois tem em qualquer lugar por aí, e o que falta é um pouco de 

gestão. Diz que está sentida com os produtores de leite também estão, sobre o prejuízo que o pessoal 

está tendo, pois gastam e investem, mas depois não tem o comprador. Ressalta que isso é uma 

injusta, mas o Executivo está aqui, e com certeza está disposto a ajudar. Parabeniza a professora 

Cecília e professora Leda, pela causa que estão abraçando. Diz que a comunidade é merecedora 

deste ato hoje aqui, e fala para que contem com os vereadores o Executivo se faz presente, sobre o 

asfalto em frente à escola, excelente ideia da diretora e quadro de professores. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Se reporta ao que o Geraldo falou e diz que a história 

dos mesmos merece respeito, pois é uma longa história de luta e todos sabem a dificuldade que é 

conquistar um espaço de terra. Diz que os assentamentos cumpriram o seu objetivo, pois em cada 

lote, em cada pedaço de terra, tem um pequeno produtor vivendo dignamente, produzindo o seu 

alimento e mesmo com toda a dificuldade que existe, está vivendo bem, criando a sua família e 

tirando o seu sustento. Mais uma vez reitera o respeito que tem pela história de luta da conquista da 

terra. Ouvindo a diretora da escola falar, diz que lhe chamou a atenção o curso de licenciatura em 

Ciências Agrárias, acha que o que depender da sua parte, pode contar com a sua pessoa, para usar 

da força política o que  puder intervir com deputados. Enfim, acha muito interessante se pudermos 

trazer um curso desses, onde terá um grande efeito perante a questão de localização, em função da 

vocação do município que é totalmente ligada a área agrícola. Com relação ao calçamento, concorda 

com isso, mas acha que de repente o seu colega Rodolfo, esqueceu de dizer, por exemplo, devem 
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usar com clareza as coisas, para fazer com verba orçamentária teria que estar na LDO, então com 

verba para o ano que vem, diz que é difícil.  Sugere então, para que seja pensado em um projeto para 

abranger a todas as comunidades, pois o calçamento em frente a uma comunidade traz vários 

benéficos, principalmente em frente à escola, se é feito um calçamento em uma localidade que faz 

festa, também irá evitar uma série de coisas, a poeira principalmente. Ressalta novamente que sugere 

para que através da Câmara se oficie o Executivo, para que seja feito um projeto para todas as 

comunidades. Coloca que o prefeito encontra-se em Brasília e como o seu colega Jairo falou uma 

palavra interessante, buscando sobras de emendas, sendo que as emendas sobram, porque a 

maioria dos municípios estão despreparados para buscar emendas seja aonde for. Ressalta que a 

maioria dos municípios não estão organizados para isso, e por esse motivo, sobra dinheiro. Lembra 

que Capão do Cipó se preparou para isso, aja visto que estão vendo com os próprios olhos o que está 

sendo feito em nosso município com verba de projeto enviado pelo município, então isso quer dizer 

que estão organizados para isso e estão fazendo a diferença, tanto é que estão sendo referência para 

os municípios da região. Diz que com essa viagem do prefeito, tem certeza que irá vir uma sobra de 

dinheiro, e daqui a pouco, se organizam e conseguem um projeto para calçar todas as comunidades 

do nosso município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Agradece a 

recepção da comunidade do assentamento Santa Rita, diz que é um prazer para os vereadores 

estarem aqui hoje, escutando as reivindicações dessa comunidade, então como sempre diz planejam 

algo, mas o que a comunidade precisa é outra. Diz que não pode se fazer presente na formatura, 

gostaria muito, sendo que no ano passado se fez presente, mas esse ano tinha a formatura do seu 

afilhado em Santo Ângelo. Deseja às boas vindas ao senhor Lissandro, o novo funcionário da 

Câmara. Parabeniza à nova direção da escola Julio Biasi, a Cecília, agradece todo o trabalho, de 

todos os professores desta escola. A respeito da sujeira em volta da escola Julio Biasi, falou com o 

diretor e mesmo lhe passou que faz o que pode, pede para Secretaria de Obras, porém a mesma está 

trabalhando nas estradas, mas no momento que o esse serviço terminar, tem certeza que a Secretaria 

da Educação, juntamente com a secretária Adelaide irão dar uma atenção maior para a escola Julio 

Biasi. Convida a todos para o próximo dia sete, para participar na localidade de Palmeiros de um 

grande almoço, onde irá vir o pessoal do SOS Vida, lembrando que o cartão está sendo vendido a dez 

reais.  Coloca que hoje conversaram com o Anselmo e deixaram na mão do Pinheiro os projetos, com 

dois modelos de convênio, agora depende da administração avaliar isso, sendo que tem certeza que 

irão fazer, pois como já falou não gera ônus nenhum para o município, o município só paga, caso 

tenha que internar alguém. A pedido da secretária da Assistência Social coloca que amanhã tem o 

Grupo de Convivência, no CTG General Gumercindo Saraiva, a partir das 13h30min sendo que esse 

ano será centralizado essa comemoração e haverá transporte passando nas localidades. Diz ter 

anotado os pedidos da diretora Silvane, o asfalto na frente da escola, o ginásio e a licenciatura em 

Ciências Agrárias, diz que irá levar isso ao senhor Alcides e o vice-prefeito está aqui e tem certeza 

que a administração juntamente com os demais vereadores, irão fazer o que é possível para 
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conseguir pelo menos uma dessas reivindicações. Ressalta que a luta desse povo foi grande, e nada 

mais justo, que agora quanto administração fazer o que é possível, não dá para prometer o que não 

se pode cumprir. Coloca que hoje já foi aprovado pelos deputados, uma pouca vergonha, que vai 

valer a partir de 2015, o emplacamento do maquinário agrícola, o que é totalmente contra isso e acha 

uma falta de consideração com o pessoal da agricultura, que ocupa a sua colheitadeira uma ou duas 

vez ao ano, que não trafega por que quer em vias públicas, sai da sua propriedade para ir colher a 

lavoura, quando termina guarda no galpão e não sai mais dali. Diz não ter os nomes dos deputados 

que aprovaram isso, mas tem que pegar os nomes desses deputados e cobrar isso. Ressalta que 

quer saber se algum deputado do seu partido fez essa burrada, pois quem carrega esse país nas 

costas é a agricultura, se a agricultura vai mal, tudo vai mal, sendo que se perguntarem no comércio 

hoje, o trigo foi péssimo, não tinha Proagro, foi para o seguro obrigatório, colheram mal e não valeu 

nada. Diz que o comércio está se queixando, porque as vendas de Natal estão poucas. Agradece e 

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

rádio 87.9. Diz ser uma satisfação novamente estar no assentamento Nova Esperança, trazendo a 

Sessão da Câmara. Diz conhecer bem a luta desse povo e se lembrar muito bem o dia que esse 

assentamento chegou ao nosso município, foi um dia chuvoso, que de tarde passava um caminhão 

cheio de cadeira e no outro dia amanheceu chovendo. Sobre o leite, diz ser uma piada isso que estão 

fazendo com os pequenos produtores, pois quando está bom aparece um punhado de gente 

querendo levar o leite, mas quando está difícil não vem nenhum, e ainda por cima dão calote nos 

produtores, depois de todo o serviço, de tirar o leite. Ressalta que querem a normativa 51, mas a 

mesma tem que ser para o caminhoneiro e não para o tirador de leite, pois o mesmo tira o leite e 

entrega bom, e na estrada que colocam as coisas para aumentar o leite, para assim ganhar em cima 

das costas dos produtores. Diz que isso não é diferente na soja, para os grandes produtores, buscam 

em casa e pagam três ou quatro reais a mais, já o pequeno produtor tem que levar. Diz que são 

sabedores das dificuldades dos pequenos produtores e se não se reunirem, e se não conseguirem um 

posto de resfriamento de leite nesta região de Capão do Cipó, os pequenos produtores irão continuar 

sofrendo. Como já falou a poucos dias na Câmara de Vereadores viu na Fetag, que eles não querem 

pegar leite de quem produz menos de cinquenta a sessenta litros de leite por dia. Diz que o que 

interessa a eles são os grandes produtores, assim prejudicando os pequenos produtores, mas lembra 

que no momento que não tiver leite nos grandes produtores, eles correm buscar nos pequenos. 

Ressalta que isso é assim e irá continuar caso não se unam para fazer um posto de resfriamento para 

essa região, irão continuar sofrendo. Diz que fica triste quando vê na televisão, inúmeros ministros se 

‘adonando’ das terras das reformas agrárias, sendo que seriam terras paras os assentados e acabam 

ficando para eles. Como sempre vê o grande quer da um nó no pequeno, sempre acham um jeito de 

passar para trás os pequenos. Sobre o asfalto em frente à escola dessa localidade, diz à diretora que 

só depende da vontade política, não é necessário estar no orçamento para fazer, pois o asfalto em 

frente ao Della Flora até a esquina, não estava no orçamento e o ex-prefeito Froner fez, sendo que o 

mesmo saiu mais de duzentos mil reais. Lembra que recurso próprio do município, quem manda é o 
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prefeito, se os vereadores aprovarem, sendo que são parceiros. Ressalta que isso é bem válido, e 

caso consigam trazer o curso para essa escola, também será bem válido, pois assim cresce a 

comunidade, e o estudo ninguém tira dos alunos, sendo que hoje para qualquer coisa necessitamos 

ter estudo, até mesmo para tirar uma carteira de motorista. Diz que as coisas são complicadas e tem 

que se unir para conseguir. Diz a essa comunidade que é uma satisfação estar aqui e o que depender 

da sua pessoa podem contar. Diz que não se pode fazer presente na formatura, porque um afilhado 

seu ia se batizar, mas acabou não se batizando e seria no mesmo horário. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Diz que 

asfalto é vontade política, como os colegas disseram, e se fosse colocar na LDO, ainda não votaram e 

dava tempo de colocar, se fosse por isso. Sobre a areia que o vereador Ibanez disse, sobre a patrola 

vir montar a quadra de areia aqui, diz que se  o ‘coisa’ prometeu é mentira, pois a patrola não entra 

aqui no pátio, tem que ser com uma retro, e dai vai ter que ver com a Secretaria de Agricultura, pois 

as obras não tem retro e tem que arrancar árvore. Fala que máquina grande não entra em lugar 

pequeno, não adianta e não trovem. Torce que venha, mas todos sabem onde tem condições de 

entrar maquinário grande, ou não. Cita que ontem mais um caminhão da prefeitura foi multado, 

dirigido por não motorista, perto de Santiago e sem estepe, foram arrolar o tacógrafo e a polícia pegou 

e ‘bimba’. Diz que ficou três motoristas sentados e o João Vargas, secretário, mandou o filho dele que 

é operário e teve a capacidade de assinar a multa, pior ainda, pois se alguém quer ferrar, ferra os 

‘cara e não estão nem aí. Sempre disse que ele está ‘se achando’. Sobre a patrola diz que o prefeito 

falou para ele que era para colocar os operador que fizeram o curso. Fala que os operadores estavam 

sentados na praça e o prefeito chegou e perguntou a eles se era lá que eles trabalhavam e eles 

disseram que a única máquina que tinham tiraram deles. Cita que é do PAC e se existir uma denúncia 

tomam a máquina, e mesma coisa o caminhão, pois em Santa Maria os ‘cara’ foram fazer o curso, 

não levaram motorista, eles tiveram que buscar motorista para levar o caminhão embora. Diz que tem 

coisa que eles estão brincando, e é uma coisa nossa que o governo federal mandou e os operadores 

fizeram o curso, ganharam diária e simplesmente, bota outro, ou A ou B ou C. fala que funcionário é 

da prefeitura e não de secretário. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Sobre a questão do leite, diz que seu filho trabalha em 

um laticínio, em São Paulo, e o maior problema é o custo da manutenção, no caso de um posto de 

resfriamento. Cita que a própria empresa dele fechou em muitos lugares o posto, e lá comunidades 

assumiram os postos de resfriamento. Convoca e coloca a bancada do PP e a comunidade para se 

mobilizarem, o Geraldo e demais pessoas do assentamento para fazermos uma comissão e negociar. 

Acha que não é um rio de dinheiro e se tiver um jeito da prefeitura resolver e formarem uma 

associação que vá administrar esse posto de resfriamento. Diz que uma coisa é buscar cinco mil 

litros, e outra é uma carreta vir a cada dois dias e levar trinta ou quarenta mil. Diz que a saída que vê 

para essa questão, e é importante, pois é fonte de recursos para as pessoas é formar uma 

associação, e  o jeito mais rápido que tem. Torce para que a professora Cecília desenvolva um bom 

trabalho como diretora da escola, e costuma sempre dizer que ninguém assume um cargo, ou disputa 
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um cargo, para levar as coisas mal. Diz ao vice-prefeito, que está presente, que os mesmos 

disputaram para melhorar o município, assim como disputou uma eleição de conselho escolar para 

ajudar a melhorar sua escola e a mesma coisa deseja para nossa futura diretora, a partir do ano que 

vem, pois a escola Julio Biasi é uma referência em nosso município, assim como a escola Macedo 

Beltrão já foi. Torce que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: 

Parabeniza as professoras Cecília e Leda pela eleição do colégio, conhece ambas e sabe da 

capacidade delas e tem certeza que farão um grande trabalho frente a escola Julio Biasi. Chama sua 

atenção na política e muitas vezes até o indigna, a exemplo do espaço político que é disputado palmo 

a palmo. Sempre diz que a sessão da câmara, muitas vezes, vira uma disputa de um jogo de ataque e 

defesa, e qualquer palavra vira uma disputa política. Não quer entrar no mérito, mas não pode ficar 

quieto, e tem aqui que responder, pois sempre procurou falar de forma aberta e franca a verdade e 

com relação ao calçamento diz que está tomando uma dimensão já para um outro lado, pois já sentiu 

uma disputa política em cima, e diz para serem coerentes. Fala que estão votando hoje a LDO, e se 

não tiver previsto nela não tem como sair o ano que vem, a não ser que seja colocado emenda, mas é 

muito difícil isso. Pede para serem coerentes com as coisas, pois não precisam disputar e está 

propondo para fazer um grande projeto para atender todas as comunidades. Acha que o vereador tem 

uma função um pouco maior na câmara, ao menos assim que pensa. Diz, novamente, com relação a 

carro do prefeito achou que esse assunto estava sanado, e particularmente concorda, pois o prefeito 

tem o direito de andar com carro e não é imoral. Diz que as vezes que o prefeito está fora do 

município, defendo e fora de hora, se está usando está na lei, e não precisam querer tirar proveito 

político em cima disso, também. Questiona se tudo que é falado dentro de uma câmara tem que virar 

uma disputa política, pois não vê dessa forma, e diz que a câmara tem que produzir algo em benefício 

da comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder 

de Bancada, PMDB: Sobre o Festcanção convida a todos para que participe, dia 7 no CTG General 

Gumercindo Saraiva, onde haverá transporte saindo do Entre Rios, passando por Inhacapetum, 

Progresso em direção ao CTG, e também passando pelos assentamentos. Sobre a multa do carro, diz 

que o vice-prefeito está aqui e tem que averiguar, se for multa por culpa do motorista acha que quem 

tem que pagar é o próprio motorista e não a administração. Diz que tem que ver bem isso para que 

não se repita, nem na Secretaria de Obras e nem uma outra secretaria, pois já aconteceu no passado, 

cobraram aqui e irão cobrar de novo. Agradece a recepção de todos e o que precisarem da vereadora 

Regina podem procurar e o que estiver em seu alcance irá fazer. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Partido, PP: Diz ao colega Miguel que irá aos fatos, 

pois os tratores não vieram, os cinco, pois foi mal feito o edital pela prefeitura. Diz que erraram no 

edital, faz meses, se não os tratores já estariam aqui ajudando. Fala que colocaram no diário oficial do 

estado, quando verba federal se coloca no diário oficial da união, por isso os tratores não vieram e lhe 

provem o contrário. Cita que talvez nem venha esse ano e vão perder os cinco tratores de emenda, 

pois não adianta ir lá em Brasília buscar emenda hoje, se não tem capacidade de gerar as emendas, 



 

0393 

 

que o deputado Luiz Carlos veio no Capão do Cipó, e foi junto com a colega Marilene lá no prefeito e 

ele deu essa emenda de cento e cinquenta mil e estão sujeitos a perder. Diz ao colega Miguel se é 

isso que é política pública. Sobre o asfalto diz que não é politicagem, pois se ele quiser ele coloca e 

irão pedir vistas do projeto para verem que é falta de política pública e irão fazer emenda na LDO para 

colocar asfalto aqui na frente. Combinou com os colegas que irão pedir vistas para colocar emenda e 

ver se falta vontade política ou se tem que estar na LDO, pois tem uma verba do secretário do 

Planejamento que tem um milhão novecentos e sessenta mil reais e irão tirar dinheiro para fazer o 

asfalto. Diz que com isso verão se falta vontade política ou não querem fazer, pois é assim que 

funciona as coisas e não vir achar que estão fazendo politicagem, pois não fazem e se tem um palmo 

de asfalto no Capão do Cipó foi a bancada do PP com a comunidade que ajudou, e a administração e 

os funcionários. Cita que quem paga a multa não é o motorista, é quem mandou ele para Santiago, e 

podia ter outros no banco, mas mandaram ele, e quem paga é quem ordenou e mandou ele para 

Santiago. Ressalta que é assim que funciona as coisas, e ano faz politicagem, mas quer ser correto e 

o conhecem a mais de trinta anos, pois as coisas têm que ser assim e politicagem tem a hora. Fala 

que a verdade se diz quando precisa e se não tiver trator, e não te, todos sabem, foi por que faltou 

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

Representante de Partido, SD: Registra a presença do amigo Borges de Lara, locutor da Cipoense 

87.9, também seu Nelci, liderança dessa comunidade. Ouvindo atentamente todos os discursos da 

Casa, talvez fosse mal interpretado, diz ao vereador Jaques, a respeito do que se manifestou sobre a 

escola. Sabe que o colega ia lá e limpava, mas deveria ter um pedido para o colega ir lá limpar, pois o 

mesmo não vai por conta limpar. Acha que a direção tem que ir comunicar, manda limpar, tem 

funcionário cedido pela prefeitura, sim, e ninguém diz que não, ou a administração paga alguém para 

mandar limpar, ou ele faz um ofício ao prefeito e pede que impe a escola, pois o dia que acontecer 

alguma coisa, um inseto ou uma cobra no fundo do pátio, irão dizer. Fala que teve consciência em 

falar. Não acredita que falte boa vontade da administração em ir lá e fazer o pedido para limpar. Irá 

continuar dizendo e concordando com o que acha ser certo. Diz a colega Marilene que está cursando 

e quer ver se em dois anos e meio termina Gestão Pública, e não concorda em muita coisa, como não 

concorda com muita coisa que estava no passado e muitos ficavam em cima do muro. Diz que nunca 

ficou em cima do muro, quando não concordava dizia, e na frente, não usa falar pelas costas, tem o 

favor de não fazer isso, e o dia que falar, fala na frente. Dobre os carros, quem fez concurso tem que 

desempenhar a função do concurso, e se tem motorista, tem que ser motorista. 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: Pede desculpas a comunidade, mas 

alguma coisa tem que rebater, pois na rádio Cipoense, daqui a pouco o pessoal estará ouvindo e vai 

estar achando coisas que é verdade, tipo a geladeira de vinte mil que a vereadora Marilene falou na 

sessão passada, isso não tem na Secretaria da Saúde, tem o projeto em mãos, foi recurso da 

Consulta Popular, exigência da Consulta Popular para que fosse uma câmara de conservação para 

vacinas. Diz que o preço é bem abaixo do valor que a colega falou. Fala aos ouvintes, e todos sabem, 
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que qualquer secretário de Agricultura ou de Obras, e o colega Alacir foi secretário de Agricultura e 

ocupa o cidadão que é operário, mas que desempenha uma boa função em cima de um trator, 

máquina ou caminhão para trabalhar. Diz que assim foi com o Jaques, com o Alacir e qualquer outro 

secretário que passou nas administrações anteriores, e assumiram as pastas antes desse cidadão. Se 

está errado, concorda, mas as vezes é necessário para suprir as necessidades da comunidades. Diz 

aos companheiros, colegas, amigos e comunidade, que não vai ser perdido trator coisa nenhuma, e é 

isso que a oposição quer, terminar com esse governo, mas não irá conseguir, pois os tratores virão, 

como disseram a poucos dias que não iria vir creche, e estão lá construindo. Fala que a alegria deles 

é que todo dê errado. Diz que, graças a Deus, têm um governo sério, pois asfalto podre foi o que a 

gestão passada fez, que terminou em seis meses em frente ao Della Flora, na Juvenal Garcia dos 

Santos. Se fizerem o asfalto aqui, e queira Deus que saia, será para passar patrola, caminhão e que 

dure a vida toda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos 

da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Diz ao colega e 

presidente Jairo Charão, que até tinha tomado nota para transmitir a colega vereadora a respeito da 

geladeira, e o vereador já disse tudo, pois é uma câmara, não é uma geladeira que está lá e hoje a 

secretária levou os vereadores para olhar e está disposta e liberada na saúde. Fala que é uma 

câmara para conservamento de vacinas, não é geladeira e custou quinze mil e quinhentos reais, que 

a secretária passou. Diz que o ouvinte ouve em casa e distorce os fatos. Sobre o Festcanção, que 

participem, são dezessete inscritos, entrada franca, e fica muito feliz, pois tem um filho que saiu dessa 

terra, vocalista e faz inúmeros shows no estado e por isso incentiva cada um se é o que gostam, que 

vão atrás da vontade de ser cantor e levar alegria a cada um. Acha que a coisa mais feliz da vida é 

transmitir alegria às pessoas, às famílias, e é muito importante. Convida os colegas que participem, 

pois é um evento do município e dos jovens que vão estar lá se apresentando. Faz o convite 

expressivo em no do Executivo, em nome da câmara e do Presidente Jairo, para se fazer presente 

desse grande ato em Capão do Cipó, na sexta-feira. Fala que a secretária Ana Maria passou hoje que 

são cento e sessenta e oito famílias que foi entregue brasilit. Diz isso só para terem a dimensão do 

problema que houve no município, e não entregaram para todas, ainda, mas vão receber. Fica, por 

um lado triste, apesar de a administração estará ajudando, pois não quer para ninguém esse vendaval 

que veio destruir plantações, propriedades. Sabe o empenho da administração municipal a respeito da 

entrega de materiais com recurso próprio do município. Sobre os tratores, diz que mais hoje ou manhã 

irão chegar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1° Secretário 

para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO TCE-RS 10658/2014, do Tribunal de 

Contas do Estado, enviando Processo de Contas do Município exercício de 2012. OFÍCIO S/N/2014 

do Grupo De Bem Com a Vida – DBV, convidando para baile no ginásio poliesportivo, dia 07 de 

dezembro, com início às 14h00min. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 020/2014, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a doação de grades, janelas e louças de banheiro para o município e 

dá outras providências”.  PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 021/2014, do Poder Legislativo, que 

“Concede o título honorífico de ‘Cidadão e Cidadã Beneméritos de Capão do Cipó’, concede ‘Menção 
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Honrosa’, faz descerramento da Placa de Presidente 2014 e dá outras providências”. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 022/2014, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a data da última sessão 

ordinária de 2014”. OF GAB. N° 295/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 

063/2014.  PROJETO DE LEI 063/2014, do Poder Executivo, 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”, reprovado por 05 (cinco) votos contra 

e 03 (três) votos a favor. 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”, sendo que o vereador Diego Nascimento pediu vistas de tal projeto, devido não terem 

recebido Xerox do mesmo para análise. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de 

vistas, que é aprovado por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra, após debates entre os 

vereadores. 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”, aprovado por unanimidade. 

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”, sendo que o vereador Alacir Dessoe 

pediu vistas de tal projeto, para entrar com emenda para construção de asfalto em frente à escola 

Roseli Correa com recurso da Secretaria do Planejamento. 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 pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão 

de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal para que o Projeto de Resolução de Mesa 

021/2014, do Poder Legislativo, e o Projeto de Lei 063/2014, do Poder Executivo, vão a votação hoje, 

sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 021/2014, do Poder Legislativo, que “Concede o título 

honorífico de ‘Cidadão e Cidadã Beneméritos de Capão do Cipó’, concede ‘Menção Honrosa’, faz 

descerramento da Placa de Presidente 2014 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 063/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2014”, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 09 de dezembro 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, 02 de dezembro de 2014.      

 

 

 

 


