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ATA N° 06 / 2015 (Ordinária) 

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2015, 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 2015. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor 

Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após o 

senhor Presidente pede à 1ª Secretária que leia ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, solicitando espaço na Tribuna Livre, para que a presidente, 

senhora Lérida Pavanelo, faça convite para evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que será 

dia 14 de março, no ginásio municipal de Santiago. Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª 

Secretária para que proceda a leitura da ata 05/2015, da Sessão Ordinária do dia 03/03/2015, 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 JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Falou para o vereador 

Ibanez na terça-feira passada, quando o mesmo falou que disseram ter nove bombas queimadas, 

aliás, seis, como o colega Ibanez está confirmando, no almoxarifado da prefeitura, e que o mesmo 

disse que o prefeito não sabia. Diz que o prefeito sabia sim que estavam queimadas, pois o Marcelo 

era o secretário e passava para lá que estavam queimadas e, simplesmente, disseram que não tinha 

dinheiro para ser arrumada no final do ano, e ficou lá, pois o secretário não vai tirar dinheiro do bolso 

para arrumar as bombas de água. Diz que ontem parece ter dado problema e ficaram um tempo sem 

água e não sabe por que chamaram um guincho para tirar os canos, pois é cano de ferro, e sempre 

quando teve problemas as retros faziam e veio um guincho, não sabe se de Ijuí ou Santiago, sendo 

que com uma retro vai tirando igual. Diz não saber por que isso. Foi ver a feira, e diz que é 

complicado e não precisa plantar árvore no parque, pois o brejo tomou conta e não tem explicação, e 

fica até feio para o município. Cita que é incrível o lixo que tem lá, é bag cheio de coisarada e até 

coisa de cemitério que colocaram ali.  Diz aos que não acreditam, que peguem um carro e entrem lá, 

pois não tem como entrar lá dentro, virou ‘numa coisa’. Quer ver com o prefeito se irão chamar o 

segundo colocado no Controle Interno, pois quem passou foi o Dr. Garaialdi, que foi trabalhar em 

Porto alegre, deram licença, o que não existe para pessoa em estágio probatório. Questiona se não 

irão precisar chamar mais ninguém no cargo, sendo que fizeram concurso por que o Tribunal de 

Contas que tinha apontado que precisava um cargo do Controle Interno. Fala que até hoje, com suas 

sabedorias e burrices, que sempre fala aqui, só se dá licença depois do estágio probatório, e se acha 

que deve, mas o prefeito simplesmente deu para o ‘cara’, ele foi para Porto Alegre e não tem ninguém 

no cargo. Questiona quem irá fazer essa parte. Pede que chamem o segundo e ele que peça para 

sair, exonere e pronto. Quer saber também se ele devolveu os dez mil, que no cargo que passou aqui 
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na Casa, não estava antes, mas dia vinte e três de dezembro foi votado que o salário era dois mil e 

quinhentos, vinte horas, e ele era o jurídico do município e mandou o projeto para a Câmara, só uma 

cláusula, não trocava nada, não dizia que era aumento de salário, mas naquela cláusula trocou de 

dois mil e quinhentos para cinco mil o salário e o mesmo horário. Diz que ele pegou quatro meses e 

que até a vereadora Regina disse que ele iria devolver esse dinheiro, quando saísse. Faz o cálculo 

que se ele pegou três meses, são sete mil e quinhentos e se pegou quatro, são dez mil. Questiona se 

será que ele devolveu. Diz querer saber. Sobre a Defesa Civil, que o vereador Jairo disse que em 

novembro, quando deu o vendaval sua pessoa era da Defesa Civil, diz que não era, pois saiu da 

secretaria em setembro, e a partir disso não tem mais vínculo. Diz que todo secretário de Obras é da 

Defesa Civil, e que nem pode ir lá dar ‘coisa’ para as pessoas, pois dirão que é politicagem, e às 

vezes, dão para quem não merece e não precisa. Fala que agora sim, quando aconteceu no Carovi, o 

secretário não estava no município, estava em rodeio. Diz que vieram seiscentas folhas de brasilit da 

Defesa Civil e mais oitenta cestas básicas, mas alguém fez, ou o Julianinho, que é o ‘cara’ que tem 

que assinar papel, pois isso tem que ser prestado contas em trinta dias. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Reforça o convite da Presidente Lérida, e destaca a importância que é Santiago, nosso 

município-mãe, receber aproximadamente três mil agricultoras, e que sempre souberam, mas a 

presidente disse o número de setenta por cento que vai para nossas mesas são produzidos por 

agricultores familiares. Diz saberem que muitas vezes quem faz essa cultura é a mulher agricultora. 

Fala à Lérida que, certamente, às nove e trinta da manhã estará na abertura do evento, até pela 

grandiosidade. Fala que irá entrar um Projeto de Resolução de Mesa que irá auxiliar a Escola Macedo 

Beltrão do Nascimento, do Carovi, e o salão comunitário. Resumindo diz que depois de idas e vindas, 

para ficar mais simples, achou-se a maneira da Câmara de Vereadores devolver um valor à prefeitura 

e a mesma repassar ao CPM da escola o valor necessário para aquisição de duzentas e noventa e 

oito folhas de fibrocimento, brasilit como se diz, de 6mm e três medidas, e trinta e seis de 3mm. Cita 

que essas duzentas e noventa e oito o maior número é de dois metros e quarenta centímetros, em 

torno de cinquenta de três metros e cinco centímetros e em torno de cinquenta de dois metros e treze 

centímetros, e mais nove pares de cumeeira e alguns pregos. Tiveram uma reunião ontem, na parte 

da tarde, com a coordenadora regional de educação, secretária de educação, vice-prefeito e direção 

da escola, lá no posto da coordenadoria em Santiago, onde ficou acertado, e ouviram da 

coordenadora que se não fosse essa ação, essa parceira entre prefeitura, câmara, CPM e direção, 

certamente essa escola iria levar em torno de noventa dias para que os trabalhos de sala de aula 

fossem iniciados. Nada mais justo isso, diz, pois é um recurso que os últimos presidentes que 

antecederam sempre economizaram e sempre sobrou e estão seguindo. Diz que eles tinham outra 

visão, e a de agora é que sempre irão investir em entidades, não uma casa para um ou outro, como 

foi feito, cada um tem uma visão, e a de agora é que os recursos que sobrarem da câmara estarão 

passando em forma de auxílio às comunidades, onde alcança um número maior de pessoas da 

comunidade. Ficou sabendo, hoje, pelo vice-prefeito que já foram feitas as tomadas de preço, irá pedir 
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para as comissões que votem os pareceres verbais, pois amanhã ao abrir a prefeitura, em torno de 

oito horas, já estará lá o documento autorizando a prefeitura proceder a compra e se der amanhã 

mesmo ou na quinta-feira, a diretora do estabelecimento de ensino já entrou em contato com o 

exército de Santiago, que virão aqui, e em quatro ou cinco dias procedem a substituição das folhas e 

na semana que vem os alunos iniciam o ano letivo de 2015. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Reforça o convite da 

senhora Lérida para as mulheres, e diz que irão tentar levar os familiares, fazer o possível, dia 14, as 

mulheres do Sindicato se fazer presentes. Pede a Secretaria de Obras um abrigo escolar frente à 

escola Vilma Batista, no Entre Rios, pois tem crianças que ficam em frente à escola e outras vão para 

o bolicho. Pede uma folha de brasilit no abrigo escolar no trevo de acesso, acha que caiu com o 

vendaval. Solicita na estrada do Progresso até a ponte que vai ao assentamento Sepé Tiarajú, é só de 

trator, ontem comprovou, pois esteve lá e até gostaria que seus colegas acompanhassem o secretário 

de Obras, pois está vergonhoso e motoqueiro não passa mais, é só de trator. Diz que já foi solicitado 

várias vezes e, de repente, logo se arruma, pois a safra está se aproximando. Diz que o pessoal do 

Santa Rita gostaria de saber do rolo, que há muito tempo não vem e está precisando na comunidade. 

Sobre a limpeza de terrenos aqui na cidade, e na Avenida os canteiros, está ficando uma cidade 

quase como a feira. Diz ao colega Jaques que não foi olhar o parque, mas os terrenos pode citar bem 

próximo a câmara, subindo da oficina, ao lado da dentista e de sua loja, a capoeira com mais de 

metro de altura. Clama ao secretário que providencie algo. Diz que lhe pediram para falar ao vice-

prefeito, Anselmo, o pessoal do Nova Esperança está esperando a coberta que prometeram e que 

iam tirar do ginásio do Carovi, a qual diz que não adianta tirar de um santo para vestir outro. Diz que 

prometeram de levar para o ‘Chiqueirão’ e o povo está aguardando isso do vice-prefeito. Diz ao 

colega Miguel que o povo está cobrando e gostaria que o colega explicasse melhor no seu tempo, 

pois sabe do assunto melhor, veio uma parcela do calcário para cem famílias, as quais acha que eram 

três, e que o colega explicasse sobre essa tonelada e meia. Fala que um senhor a procurou hoje, pois 

a polícia ambiental de Santiago veio para ver sobre uns porcos dele, e que já havia dado problema, na 

rótula da escola, só que ele a questionou que será que por que é pobre que não pode ter meia dúzia 

de porcos, sendo que tem leiteria dentro da cidade, cavalos atados em terrenos. Diz que tem que ter 

mesmo cavalo e vaca soltos para pastar tudo que está sobrando nas Avenidas e nesses terrenos, e o 

pessoal até deveria soltar as tropas por aí, e que esse senhor pudesse largar os porcos dele também. 

Diz que se libere para todo mundo e não cobrar de uma pessoa só por que é humilde, e se é por que 

é perto da escola, concorda, mas ali também tem uma cooperativa que vem resíduo de produto, mas 

temos que produzir, mas perto do posto de saúde também tem uma leiteria. Diz que não é 

perseguição pessoal, o povo os cobra e têm que devolver. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com seis 

minutos, pois o vereador Ibanez Garcia lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Faz um pedido de serviço, 

pois foi procurado hoje a respeito da estrada que sai em frente da fazenda da dona Alice Cardinal e 
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vai sair lá no Icamaquazinho. Diz que tem uns trechos críticos, falou com o secretário de Obras hoje e 

o mesmo lhe disse ter mandado uma lâmina lá, mas que irá refazer o trabalho onde posteriormente 

choveu e trechos estão necessitando de cascalho. Chamou sua atenção quando a presidente do 

Sindicato falou em categoria grandiosa, e é exatamente isso, pois o alimento que tem na mesa de 

cada um de nós, no café, no almoço e na janta, noventa por cento provém da agricultura familiar. 

Reforça o convite, pois será um dia interessante, uma mobilização, uma forma de se organizar e 

nessas mobilizações sempre sai algum fruto positivo. Respondendo a colega Marilene, diz que o 

calcário foi um programa que, inclusive, o Estado entrou somente com sessenta mil reais, mas havia a 

promessa de continuar e não mandaram. Diz que mandaram sessenta mil reais e o município e os 

produtores colocaram o resto. Diz que fica explicado para a colega até para quando a questionarem 

irá saber responder. Com relação a terrenos diz que a colega coloca como responsabilidade do 

secretário, o que acha que cada um é responsável por seus bens, também. Como exemplo diz à 

colega que se pegar e invadir a propriedade da mesma, sem ordem, a colega pode chamar a atenção 

e, inclusive, o responsabilizar por isso. Diz que o município dentro da medida do possível, os donos 

de terrenos, interessados, que se dirijam até a prefeitura e solicitem a limpeza, que será feito, dentro 

do possível. Fala que a colega estava contundente em seu pronunciamento, e por isso não pode 

deixar de falar e questionar, pois lhe pareceu que a colega está indo conforme bate o vento. Diz isso, 

pois primeiramente a colega votou contra a saída do ginásio no Carovi, agora está solicitando que vá 

para o assentamento. Diz não conseguir entendê-la, mas cada um pensa e age da forma que quiser. 

Não pode deixar de falar que na política estão acostumados com desvios, com roubalheira, falando o 

português correto. Diz que tínhamos certo orgulho em saber que no nosso Rio Grande nós 

andávamos ‘limpo’. Diz que eram políticos inclusive de seu partido PMDB, e cita Renan Calheiros 

envolvido em várias falcatruas, como cita o Paulo Maluf e demais partidos, mas a nossa cabeça era 

erguida por não estar acontecendo nada, estavam fazendo o trabalho correto, o que nos dava certa 

tranquilidade. Diz que para estranheza e surpresa, e não quer fazer pré-julgamento, pois cada um tem 

direito a defesa, mas o fato é que está figurando nomes muito conhecidos nossos, e que têm uma 

votação expressiva no município, o que de certa forma nos causa tristeza. Com isso diz pensar que a 

boa política, ela tem que ser limpa, e se alguém deve tem que pagar. Nesse sentido, doa a quem 

doer, seja do partido que for, o cidadão que se elegeu com dinheiro público e está sendo pago por 

nós, devia levar a mão na consciência e lembrar-se de uma fila de SUS do cidadão que tem 

dificuldade de acesso a médico e morre na fila do hospital, mas, no entanto, se é que acontece isso, 

está levando de trinta a cento e cinquenta mil de dinheiro extra. Fala que com isso a Petrobrás, 

empresa forte que era orgulho do Brasil, está se indo e não vale mais nada. Esclarece a população 

para que tenhamos uma consciência política e votar realmente em quem se confia, sendo que está 

difícil, mas não podemos perder a esperança, e se alguém deve, que seja punido. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que hoje à tarde estavam 

reunidos com o vice-prefeito, Anselmo, e os secretários, onde várias secretarias colocaram o seu 

andamento. Começa falando um pouco, mas depois o colega Jairo irá falar mais, sobre a Secretaria 
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da Saúde, que ontem começou a trabalhar o fisioterapeuta, substituindo a concursada, que está de 

laudo, e a partir de segunda-feira está começando trabalhar o pediatra, atendendo nas segundas-

feiras, pela parte da tarde, como era antes com pré-agendamento. Diz que a Carine explicou que 

quando for caso de urgência ele irá atender, sem problemas. Fala que é um médico que está se 

fazendo presente e faz muita falta aqui. Sobre a Secretaria de Agricultura o secretário Nenê passou 

que reuniu o Conselho Municipal de Agricultura e passou para deliberação deles que todas as famílias 

atingidas pelo granizo, no Carovi, e no assentamento as que estão prejudicadas pelo recolhimento de 

leite, que fosse dado a eles até dez sacas de aveia preta e dez horas-máquina e que se enquadrem 

no Pronaf. Diz que o Conselho aceitou e em breve a secretaria estará se organizando para 

providenciar isso. Sobre a Secretaria de Assistência Social a secretária colocou que a partir de 

amanhã, ou essa semana, irão começar as oficinas, as quais o pessoal de fora está cobrando, e terá 

de informática, capoeira, música, banda, ginástica, em todas as localidades e amanhã começa o 

grupo de convivência de um a seis anos, na sede do CRAS, e será trazida a família através do 

cadastro e o agendamento será feito por elas ali. Ouvindo atentamente os colegas, diz que o que a 

Marilene falou é verdade, pois os pátios da localidade estão sujos mesmo, mas como exemplo diz que 

sua família tem terreno em Santo Ângelo e nunca a prefeitura limpou os pátios, são os proprietários 

que limpam. Diz que a colega os cobra muito aqui sobre estrada, as quais sabe estarem ruins, mas 

seu João faz mais do que pode, o maquinário estraga, ‘coisa que tranca’, é funcionário que estava 

acostumado antes a trabalhar e receber mais hora-extra do que fazia, e isso é muito difícil para cada 

um que assume uma secretaria e ter gente que não quer colaborar. Dá graças a Deus que a maioria 

dos funcionários se dedicam, mas, infelizmente, acontece, e a colega pedir para parar um trator, tirar 

um funcionário que está trabalhando nas estradas que estão ruins, o marido da colega planta, e sabe 

que daqui uns dias começa a colheita e parar tudo e começar limpar os pátios, que são bastante, 

acha que não dá. Diz que o pessoal tem que ter a consciência e cada um limpar seu pátio, como sabe 

que é feito em tudo que é cidade. Sobre a localidade da feira, está o colega Ibanez que pode 

confirmar, que já colocaram mais de três vezes para seu Alcides e para o Anselmo, que têm que 

limpar a feira e eles colocaram que a prioridade é estrada, pois os produtores irão começar colher, 

sair com caminhão carregado, e a feira não se preocupem, pois quando chegar a hora irá estar tudo 

bem bonito como sempre aconteceu. Fala que antes os colegas falavam para ficar despreocupados, 

agora está usando a palavra dos mesmos. Aproveita que o povo está ouvindo e diz que a Patronagem 

do CTG General Gumercindo Saraiva convida toda comunidade para uma reunião quinta-feira, dia 

doze, às dezenove horas no CTG para tratar do grupo de dança, o qual irá continuar. Lembra que dia 

dois de maio terá o jantar-baile em homenagem ao Dia das Mães com animação do Miro Dutra e 

Grupo Tropeada. Conta com toda comunidade para prestigiar o evento. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Sobre o colégio do Carovi, diz ser em boa hora que se reúne a prefeitura, câmara, 

comunidade, pois se chega como foi comentado, de ficar noventa dias, terá muitos alunos que fim do 

ano perdem o vestibular, praticamente, iriam perder o ano, pois três meses parado não tem como 

recuperar. Acha que é bom que estão se unindo para arrumar o colégio, afinal é o colégio estadual 
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que temos no município, e nada mais justo que seja ajudado. Diz sermos sabedores que os recursos 

são poucos e estava escutando essa semana a TV Senado, e quando se fala em Defesa Civil, o 

governo federal deixa muito pouco dinheiro para ela, não se preocupam, e quando chega na hora que 

acontece isso, não tem caixa, não tem recurso. Viu o senador Viana falando sobre isso com o 

acontecido nas enchentes, pois ele disse que teria de ficar uma percentagem, como as prefeituras 

têm uma reserva legal, de contingência, e o governo federal teria de ter para quando acontecer essas 

intempéries terem como socorrer. Cumprimenta a Lérida, presidente do Sindicato, e diz ser muito bom 

o trabalho que é feito e esse encontro das trabalhadoras rurais, pois quando se fala em trabalhadora 

rural, geralmente a metade do serviço, ou mais, elas que fazem. Fala que essa semana estava para 

os lados de Eugênio de Castro e o pessoal comentava que só com leite Augusto Pestana irá perder 

mais de um milhão de reais com as empresas caloteiras que vêm buscar o leite e não paga. Fala que 

tiveram que renegociar, perder cinquenta por cento e levar dez anos para receber o resto, o que dá 

quinhentos mil em dez anos, quando receber a última parcela não dá uma caixa de fósforo. Diz que 

isso que é difícil de ver o trabalho do pessoal da agricultura familiar. Pede a Secretaria de Agricultura, 

pois agora começa a planta de aveia e os cinco tratores que o colega Ibanez fala muito, em vender os 

velhos que chega cinco novos, diz que se fala uma coisa e não é bem como se pensa, pois tem que 

arrumar os velhos senão será difícil. Fala que o pensamento nunca é o que acha que irá acontecer. 

Pede que arrumem os velhos para conseguir fazer o trabalho, pois é época de plantar aveia e quem 

tira leite precisa que esse trabalho seja feito. Diz ao colega Miguel que quando se fala em corrupção, 

o que fica mais indignado é que no passado aconteceu aqui no Rio Grande que os ‘cara’ renunciaram 

para não ser cassados, e sabem bem de quem está falando, e concorreram e se elegeram de novo. 

Diz que isso vem de anos, e no próprio senado renunciam para não ser cassados e depois 

concorrem, e nós, o povo, votamos de novo. Fala que nós que somos os culpados, e essa é a 

realidade. Fala que o colega Jairo sabe que nós já tivemos um deputado que quando ia ser cassado, 

renunciou, e depois concorreu e deve ser deputado. Fala que é assim que acontece a política, e 

temos que nos conscientizar de que isso não deve acontecer, pois somos os culpados de levá-los de 

volta ao poder. Diz que o próprio deputado disse que são todos recém citados, provavelmente, grande 

parte está no ‘bolo’ e não irão defender, pois se são culpados têm que ser punidos, é nosso dinheiro 

que está sendo desviado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): O vereador não se fez presente, motivo doença.  VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SD): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo 

regimental ao vereador Miguelangelo Serafini. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. 

Cumprimenta seu Didi e dona Olila, que esqueceu semana passada, e lhe disseram ser um dos mais 

assíduos, e quiseram contestar e quase deu uma controvérsia na hora, em quem assistia mais a 

Câmara de Vereadores, e que não perdem uma sessão do legislativo. Em nome de todos os colegas 

manda um abraço a eles. Em primeiro lugar parabeniza a dona Lérida, e diz achar que é o momento 

crucial das mulheres fazer algo nesse País, até vendo o movimento que está sendo feito em todo o 

País. Diz que é uma bela iniciativa e atitude e torce para que seja um sucesso esse encontro regional 

das mulheres trabalhadores desse País que, realmente, merecem que a administração municipal e os 
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vereadores estejam presentes, e o convite que a mesma fez seja estendido a todas as mulheres do 

município para que se façam presentes nesse grande evento em Santiago. Diz ser isso que esperam, 

pois o momento atual do País é que temos que apostar nas mulheres, pois tem coisas, como diz o 

colega Alacir, que está envergonhando. Diz que dá razão ao colega, pois envergonha em ser gaúcho, 

brasileiro, e ter gente desse porte. Torce para que ‘limpem a barra’ deles e possam voltar aqui e dizer 

que estavam pensando mal de fulano, mas a coisa não é tranquila para a classe, como disseram os 

colegas que o antecederam. Fala que muitos precisam de um exame, e muitas vezes não se pode dar 

para todos, e gente dessas envergonhando a classe política, e a todos, pois estão todos no mesmo 

‘bolo’ do julgamento, o que o deixa triste. Diz ao colega Jaques que esteve várias vezes no parque da 

feira e concorda com o que a presidente colocou, vereadora Regina, e a resposta que obteve é que o 

Ministério Público mandou depositar em algum lugar, o que o prefeito disse. Fala que os colegas 

estão dizendo que não é verdade, mas amanhã quer ter o prazer de cobrar, pois o prefeito mostrou 

um documento que o Ministério Público deu ordem para isso, para que depois se arrume um lugar, e 

estão colocando na feira devido não ter espaço disponível no município, ou ficaria a céu aberto. Irá 

cobrar amanhã e pegar o documento, pois gosta de trazer a coisa limpa e irá trazer aos colegas. Diz 

ser bela a atitude tomada, de resolver o problema da escola Macedo Beltrão. Acha que cada um, 

como sempre disse, alguém tem que fazer alguma coisa e que bom que o legislativo e o executivo 

fizeram a sua parte. Acha mais do que justa essa atitude, louvável, pois as crianças não podem ficar 

sem aula. Diz que até esperava que já estivesse sido resolvido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, e diz ser uma honra a presença, hoje, fazendo o convite a toda 

comunidade cipoense, e como disse o colega Ibanez diz ter certeza que será um sucesso. Fala que é 

um orgulho tê-la como presidente do Sindicato, representando os pequenos produtores do município e 

da região, pelo trabalho que desempenha, por ser mulher e pelo esforço e dedicação, profissionalismo 

que leva ao sindicato. Coloca a toda comunidade, como falou a colega Regina, que o fisioterapeuta 

começou atender em substituição a colega que está de auxílio-maternidade, todas as segundas, 

quartas e quintas-feiras. Diz que o doutor Roberto começou ontem e vai atender nas terças-feiras e 

nos plantões aos sábados. Fala que a doutora Vanise, nova médica, que entrou em contato e esteve 

na prefeitura hoje e acertou a vinda dela na quarta-feira da próxima semana, atendendo todas as 

quartas, quintas e sextas-feiras. Diz que o pediatra, doutor Felipe, começa segunda-feira dia 16, 

sendo pré-agendado, mas todos sabem que tem fichas à disposição para urgência e emergência, que 

serão atendidos. Fala que o doutor Franklin atende as quartas-feiras pela manhã no Carovi e a partir 

de amanhã todas as quartas e quintas-feiras. Fala que é um orgulho nosso município, novamente, 

domingo a final de mais um campeonato de futebol sete pela manhã, no campo da associação as 

semifinais e durante a tarde a final de mais um campeonato. Convida toda a comunidade e os 

desportistas para se fazer presente. Diz que foi lançado hoje o edital do projeto habitacional e a partir 

de amanhã tem vinte dias para as inscrições dos interessados que se incluem ou querem ganhar sua 

casa na cidade, pois é para o meio urbano. Diz que os que têm terreno registrado e escriturado só 
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tem seis inscritos e queriam ter um número maior, no mínimo dez, pois de repente na seleção alguém 

não passe. Pede que venham até a Secretaria de Desenvolvimento Social e façam a inscrição. Fala 

da parceria do município de Capão do Cipó e Santiago juntamente com alguns produtores 

empenhados em não deixar a 377 acabar, tanto é que a prefeitura colocou um caminhão a disposição 

e a de Santiago outro para fazer um tapa-buraco, e depois fazer um recapeamento em alguns locais 

mais críticos. Gostaria que o colega Alacir desse o nome, pois tem que se dizer o nome dos corruptos, 

quem suja o nome do nosso Estado, pois em toda imprensa escrita e falada do Brasil tem o nome do 

Afonso Hann, do Otávio Germano, Jerônimo, Luiz Carlos Heinze, Renato Molling e Vilson Covatti, ex-

deputado, mas todos pegam votos no município. Fala que foram quatro milhões de reais, distribuídos 

entre eles, mensalmente, o que dá mais de cento e vinte e cinco mil reais para cada um, por mês. Diz 

que isso é demais, e como a dona Lérida sabe, diz ter trabalhador que ganha um salário mínimo e 

tem que alimentar quatro ou cinco dentro de sua família e os ‘cara’ roubando cento e vinte e cinco, 

não chega o que ganham, tudo de graça. Diz que deputado tem combustível, passagem, 

acomodações, tudo de graça. Questiona se precisa tirar esse tanto do povo brasileiro. Agradece e 

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

para os colegas que ainda hoje fez a cobranças dos tratores, pois se não vir vai apelar para seu 

Alcides Meneghini. Fala que deram a desculpa de que estava tudo parado nos bloqueios de protesto, 

o que estava parado mesmo, mas que isso foi esses dias, agora está normalizado já. Fala que espera 

que os bloqueios sejam liberados e que os tratores cheguem o quanto antes, pois o secretário falou 

que iriam chegar em janeiro e que agora já é março. Diz que espera que estes cinco tratores cheguem 

o quanto antes se não o próprio quer saber tanto quanto os colegas o que houve. Ressalta que já foi 

licitado e que se não chegar logo, que algo errado tem. Fala sobre os terrenos, e diz que todos os 

colegas vereadores foram unânimes em comentar durante o dia de hoje. Fala ao presidente que 

certamente vai vir um projeto para ser aprovado pela câmara, para limpar os terrenos, pois estão 

virados em “barba de bode”. Ressalta que é um absurdo, pois é aqui no centro da cidade, os terrenos 

estão fechados por cercas de arame e que não tem como mandar cortar os arames e limpar. Fala que 

deveriam falar com os proprietários do terreno para que, se possível, limpar os terrenos, ou deixar 

alguém de responsável, pois tem gente de fora como de Santiago que compraram terreno para 

investir só que não moram no município. Ressalta que é uma vergonha e que tem que alguém tomar 

atitude e limpar. Fala que ainda hoje foi cobrado isso da administração. Fala que não podem 

esquecer-se do empenho do Deputado Bianchini, pois foi muito importante, para a cesta básica e as 

seiscentas folhas de brasilit que o governo liberou. Diz que não podem esquecer, pois além de tudo 

está sempre junto batalhando pelo Capão do Cipó e pela comunidade cipoense. Ressalta que é a 

pessoa que tem auxiliado o município, e que merece o respeito de todos desta comunidade. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Diz que vão votar na resolução de 

mesa, também é destinado uma parte e substituído o telhado da comunidade do salão do Carovi. Diz 

falar com Enio, Valentim, e indicar para a prefeitura este valor, vinte cinco mil reais e que seis seja 

destinado ao salão comunitário para substituir, pois praticamente não sobrou nada. Diz aos colegas 
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Jairo e Miguel, fala ser do partido progressista, mas o Jairo foi mais explícito e fala que não é o 

momento de julga. Diz que vai fazer a defesa do Deputado Luiz Carlos Heinze certamente fala que se 

tiver o “rabo” preso como se diz aqui nessa tribuna o colega vai cobrar, no futuro próximo quando as 

coisas estiverem claras, por enquanto ele foi indiciado. Diz não por a mão no fogo, mas com o 

histórico dele, cinco mandatos e com o patrimônio que tem não precisa. Quanto aos outros não 

conhece, e vai fazer a defesa do Deputado Luiz Carlos Heinze, e se ele tiver feito o mal feito como 

dizem certamente dará a mão a palmatória. Diz concordar com tudo o que fala aqui. Fala que quer 

que seja registrado e diz achar impossível, mas se certamente for assim pede desculpa. Agradece e 

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

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala como é difícil para um 

município pequeno à falta de médicos, e que há uns dias atrás uma médica pediu demissão e o outro 

pediu para sair. Fala que nessa situação quer registrar o empenho da administração e da Carine que 

está respondendo pelo posto de saúde. Ressalta que fizeram contratações de novos médicos para o 

município e que três médicos virão para o município. Fala que é o que possivelmente vai estabilizar a 

situação, e que neste sentido Capão do Cipó está sendo bem servido em questão de atendimento 

médico. Fala sobre o parque da feira que está sendo discutido e que concorda com a ideia de um 

zelador no parque da feira, alguém que sempre esteja cuidando e dando assistência. Dá o exemplo 

da praça que no momento que colocaram um funcionário diariamente, a praça mudou, pois é tudo 

mais organizado agora. Fala que sugeriu que também façam o mesmo só que no parque da feira que 

coloquem um zelador para que fique sempre lá e que organize. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala sobre 

a lista “operação lava jato”, e ressalta que entende o que os colegas estão passando, pois quando se 

escolhe um representante a nível estadual e federal às vezes levam decepção. Fala que não deixa de 

acreditar em alguns e que eles vão ter o tempo de se defender, e que a verdade vai vir à tona. Fala 

que dos doze senadores, quatro do (PMDB), três do (PT), três do (PP), e um do (PTB), e que são 

mais de trinta deputados, que vinte e oito só do (PP), a nível federal três deputados do (PMDB), e 

também quatro deputados do (PT). Fala como o colega Jairo também falou, e outros colegas, que são 

pessoas eleitas pelos votos de todos e que todos colocaram estas pessoas lá. Fala que tem fé no Rio 

Grande e na pessoa que entra para a vida política para trabalhar, pois a pessoa que entra pensando 

em ganhar dinheiro não presta. Fala à comunidade que sempre se deve acreditar nos bons políticos, 

pois é de todos que escolhem quem governa o estado, o país e o município. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz concordar com tudo que 

estão falando sobre os deputados, só que o deputado Luiz Carlos Heinze, dentro do Capão do Cipó 

ele tem uma grande história, diz ao colega Jairo, pois é um campeão de emendas aqui no município. 

Diz que do partido do PDT, que é limpo, fala que não fizeram uma emenda e provem ao contrário, são 

“santos”, mas não ajudam Capão do Cipó, e sempre tem vereador aqui. Diz ter certeza que nenhum 

construiu casa aqui no Capão do Cipó, vale para os pequenos e grandes, vale para todos e devemos 

usar uma conduta. Fala que não devemos acusar ninguém, foram citados, se forem acusados eles 

tem direito de se defender. Fala que vai ser o primeiro a chegar aqui e dizer que eles erraram. 
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Comenta que a fila do SUS leva em torno de trinta, sessenta, seis meses para ser atendido e que não 

viu um político falar que vai terminar com a fila do SUS para ajudar o povo. Diz ter pessoas sofrendo, 

quase morrendo antes de fazer uma cirurgia. Diz que não defende ninguém, o Luiz Carlos Heinze 

colocou muitas emendas aqui, mas se tiver errado diz que não vai defender, mas que não devemos 

julgar antes da hora, e que deixemos para a autoridade competente fazer isso. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: 

Parabeniza a Carine que está à frente no posto de saúde, fala que fica muito feliz, e a comunidade 

que ganha com isso de ter todos os profissionais que vêm atender no nosso Município. Comenta que 

escuta rádio e assiste TV e a situação não é bonita, se precisa de saúde tem que ir longe procurar 

recurso, pois a coisa está “feia”. Sobre a saúde diz ter muito orgulho de todos os Prefeitos que 

passaram por aqui, Serafim, Froner o Meneghini sempre deram uma atenção para a saúde e 

continuam dando. Diz que o que fazem para Capão do Cipó não fazem em lugar nenhum do Estado 

do RS, e isso é um orgulho para o município, pois aqui se olha tão bem para a saúde.  Comenta para 

Dona Lérida que aqui se busca em casa, leva para o hospital, se opera, busca de volta, leva para 

Porto Alegre, Faxinal, o que é um orgulho para Capão do Cipó não pode negar, seria injusto.  Fala 

aos nobres colegas que tem um no partido Solidariedade e se tudo for comprovado que “varra” daqui 

e mande de volta para onde estava, pois não divide espaço com esse tipo de gente.  Em sua primeira 

ida a Porto Alegre irá falar que ladrão tem que procurar outro lugar para ele e não roubando o que é 

do povo, se for comprovada. Diz ser essa sua posição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala da resolução de 

mesa que tem valores destinados à escola do Carovi, o que é justo, e aqui na câmara sempre sobra 

recurso. Diz que está vendo o recurso da câmara para ver onde está destinado a ajudar a 

comunidade e, certamente, todos vão aprovar. Sobre o lixo fala que tem um documento do promotor 

autorizando que deve deixar o lixo lá até achar um lugar destinado, e correto, até achar uma área para 

levar aqueles resíduos que tem lá. Diz ao colega Jaques que o Prefeito colocou que naquele 

momento que aconteceu no município, em outubro, o colega era o Presidente tinha que ter vindo até 

ele e colocado a situação, ficou ruim, pois a comunidade sabia que tinha a Defesa Civil e que o 

presidente era o colega Jaques. Fala da manchete da RBS que aconteceu hoje de manhã acharam a 

“cola” dos gaúchos, generalizou todos. Por causa de seis, colocou todos os gaúchos em maus lençóis 

e diz que por isso estamos pagando com a RS 377, a qual diz não ter mais arrumação. Diz ao colega 

Alacir que o Deputado é campeão de projetos e o colega é um campão de se eleger no município, 

com quatro mandatos. Pede que o colega fale para a comunidade terça-feira que vem qual o projeto 

que o colega fez que beneficia a comunidade do Capão do Cipó, pois até hoje quatro mandatos, 

dezesseis anos vai fechar como vereador. Diz que o seu Deputado também vai trazer projeto para o 

município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Fala sobre o posto de saúde e que o prefeito deve colocar a Carine 

de secretária de saúde, pois é a que mais trabalha dentro do posto de saúde. Afirma que não tem 

ninguém do partido (PMDB) para colocar de secretário. Fala sobre o colégio do Carovi, que o 

município está fazendo de tudo, pois até a câmara esta dando dinheiro. Ressalta que é uma coisa que 



063 

 

não tem nada ver, mas que estão ajudando por que os jovens e as crianças do município estudam lá. 

Fala sobre o governador, pois se elegeu e sabia o problema que o Rio Grande tem e que ninguém 

imaginava que isto iria acontecer, mas que quem teria que mandar isto é o governador, e não câmara 

ou prefeitura. Ressalta que quando o governador chegava e fazia propagando política dizia que o 

partido era o Rio Grande, o próprio se pergunta de que Rio Grande é esse, pois o governador não 

está fazendo nada. Fala que no tempo do governador Tarso fez tudo na saúde, pois tem oito carros 

novos e foi tudo ele que deu. Sobre a educação ressalta que qual colégio do estado que não estava 

bom, muito boa a segurança, e como pode terminar o dinheiro da noite para o dia, pois quer ver daqui 

mais uns dias se vai ter dinheiro para pagar os professores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OFÍCIO 021/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 009/2015. PROJETO 

DE LEI 009/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2015”. OFÍCIO 02/2015, da Secretaria de Educação, 

solicitando empréstimo da Câmara para realização da Abertura Oficial do Ano Letivo Municipal, dia 11 

de março, às 13h30min. OFÍCIO 025/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Mensagem Aditiva 

01/2015. MENSAGEM ADITIVA 01/2015, do Poder Executivo, que “Inclui o anexo I ao projeto de Lei 

n° 05/2015 o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a concessão de subsídios financeiros para 

custear parcialmente o transporte público municipal de passageiros do município de Capão do 

Cipó/RS e dá outras providências”. OFÍCIO 028/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei n° 

782/2015. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 003/2015, do Poder Legislativo, que “Autoriza a 

abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras 

providências”. ATESTADO MÉDICO, do vereador Diego Nascimento. Após o senhor Presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 005/2015, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a concessão de subsídios financeiros para custear 

parcialmente o transporte público municipal de passageiros do município de Capão do Cipó/RS e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. MENSAGEM ADITIVA 01/2015, do Poder 

Executivo, que “Inclui o anexo I ao projeto de Lei n° 05/2015 o qual autoriza o Poder Executivo 

Municipal a concessão de subsídios financeiros para custear parcialmente o transporte público 

municipal de passageiros do município de Capão do Cipó/RS e dá outras providências”, aprovada por 

unanimidade. Após o senhor Presidente pergunta aos colegas se concordam que o Projeto de 

Resolução de Mesa 003/2015 vá à votação na sessão de hoje, sendo que todos foram favoráveis. 

Após o senhor Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão 

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

003/2015, sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor Presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 003/2015, do Poder Legislativo, que 

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá 

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

próxima sessão, que será dia 17/03/2015, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada 

a tratar o senhor Presidente declara encerrado os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo 
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a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo 

senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 10 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


