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ATA N° 08 / 2015 (Ordinária) 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 07/2015, da Sessão Ordinária do dia 17/03/2015, 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. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita limpeza no posto dos Correios do Carovi, 

a qual não sabe se já foi feita, mas o rapaz lhe falou no final de semana que está muito sujo.  Gostaria 

que o colega Miguel explanasse, novamente, sobre a doação da aveia para quem foi atingido com as 

pedras e as pessoas que perderam o leite, pois ontem aconteceu um fato dentro de sua loja, onde 

uma menina trouxe os boletos, e houve um equívoco ela estava inscrita para não pagar e acabaram 

gerando o boleto, mas depois foi solucionado o problema. Gostaria que o colega explicasse a todos 

os produtores de leite e as pessoas que foram atingidas como é que está funcionando para que não 

aconteça o que presenciou ontem. Lamenta o fato, o qual estão chateados, mais um roubo, assalto, 

ou tentativa de que, não sabe, no Correio do município. Fala que nossa cidade é pequena, todo 

mundo sabe, trabalham, são honesto, todos pagam os impostos, está chegando IPTU e está faltando 

segurança. Fala que na reunião anterior falaram sobre a divulgação da feira, onde nosso município é 

tão divulgado, mas diz que ele é divulgado nesse sentido, também, das coisas ruins que acontecem e 

dos desordeiros. Diz que não podem deixar que continue acontecendo isso, pois todos ficam 

apreensivos, pessoas que trabalham aqui, mas não moram aqui, e cedo da tarde nós não temos mais 

efetivo. Acha que o Executivo teria que entrar em contato para ver, pois nós precisamos é alguém 

morando aqui, o que já teve no passado, de brigadianos morando aqui. Diz que não se sabe o porquê 

cedo da tarde a viatura tem que posar em Santiago, era assim que antes do final do ano alguém lhe 

falou. Diz não saber se esse ano, com o novo governo do estado mudou alguma coisa. Fala que a 

safra não é também uma grande coisa, que todo mundo tava esperando, precisamos de uma chuva, 

daqui uns dias começam plantar e vem a época de venenos nos galpões e tudo é caro e está 

acontecendo de dia claro isso. Fala que a Polícia Federal veio de São Borja, mas falta segurança. 

Sobre as câmeras de segurança, as quais o prefeito conversou com o comércio ano passado, e se 

manifestou favorável, ajuda no que puder de sua parte, de se colocar no centro ao menos. Diz que 

tem na prefeitura, mas o ‘cara’ da Federal lhe disse que a câmera está focada em cima do caminhão, 

nem o outro lado da rua não aparece. Acha que o pessoal está preocupado, o rapaz está 
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preocupadíssimo e não sabe mais se teria que falar mais alguma coisa, mas teriam que resolver essa 

situação de segurança, pois não adianta ficar lamentando e comentando e juntando gente no outro 

dia, temos é que evitar que aconteçam essas coisas. Diz que o nosso município é bem divulgado fora, 

mas esse lado negativo nós temos no município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Respondendo o questionamento da colega Marilene, e sabe que no 

município, por mais que se produza bastante soja, temos no município um grande número de 

pequenas propriedades, e sempre entendeu que elas necessitam do poder público e da patrulha 

agrícola, e no caso da questão da aveia teve um grande número de produtores que ficaram um 

período sem vender leite, pois não tinha quem comprasse. Diz que esse tipo de produto é complicado, 

pois uma está lá me cima, outra lá embaixo, outra tem quem leve e outra não tem, e teve, também, a 

questão do temporal. Nesse sentido foi uma atitude muito importante da administração, do secretário 

de Agricultura, que deu essa ideia, como forma de um pequeno auxílio para esses produtores que 

perderam de vender leite durante um período e para os outros que foram atingidos em suas lavouras 

pelo temporal de granizo. Fala que foi feita uma reunião com o Conselho Municipal de Agricultura, 

onde foram listadas todas as pessoas que se inscreveram e teriam esse tipo de prejuízo e o conselho, 

em consenso, aprovou esses nomes. Diz que isso é uma política de socorrer aquele produtor 

necessitado, naquele momento difícil, em função de não poder ter vendido seu produto e ser atingido 

por um temporal. Diz que isso que está acontecendo e com os nomes devidamente aprovados pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, registrado em ata. Fala sobre um assunto 

preocupante, questão mundial, e se não se engana domingo passado foi o Dia Internacional da Água, 

e isso é um assunto que conversa com as pessoas antigas e as mesmas sempre citam um 

determinado rio ou sanga que tinham água durante o dia todo e hoje está assoreado, correndo um 

fiozinho só de água, e muitos secando. Começa a pensar e vê a questão dos nossos filhos e o futuro 

do nosso planeta, onde a questão da água é complicada e sabemos disso, tanto é que a Amazônia, 

considerada o ‘pulmão do mundo’, já está com dezoito por cento desmatadas, e que a hora que 

chegar aos quarenta por cento é que irá começar a faltar água. Deixa um alerta para que cada um 

preserve as nascentes dentro de suas propriedades, as sangas, fazendo cada um sua parte. Fala 

sobre a obra que era um anseio da comunidade, ponte do Camaquã, a qual foi concretada essa 

semana, só estão esperando a cura do concreto, em torno de vinte dias, e estará dando tráfego 

normal para máquinas de grande porte. Cita que tinha granjeiros que tinha que fazer vários 

quilômetros de volta para poder chegar a sua lavoura e agora temos essa obra pronta, feita pelo 

governo Alcides Meneghini e Anselmo. Sempre disse que a administração está sempre procurando 

fazer algo que beneficie o nosso município e está aí a prova, com essa obra muito importante, que 

dentro dos próximos dias estará sendo entregue. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que começou a colheita, era uma soja bonita, todo mundo 

elogiava, mas pelo que se ouvem os comentários não está saindo a produção que se esperava. Diz 

que na sua casa está saindo menos que o ano passado, mas torce que o preço continue bom, o 
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pessoal aduba bastante, gastam ‘horrores’ com veneno e tudo, e torce que pelo menos o preço 

colabore. Diz estar nessa luta e o agricultor sabe que tem cada ano e continua plantando. Fala que 

estão colocados na frente da Prefeitura, chegaram os dois caminhões e a carregadeira que vai ajudar 

muito a Secretaria de Obras e demais secretarias, o pessoal se queixa bastante das estradas, 

principalmente agora época de colheita. Diz falar com secretário João e estão arrumando a estrada 

geral e alguns acessos para os produtores escoar sua produção, então esses caminhões e essa 

carregadeira vão ajudar muito. Fala que o colega Miguel colocou da ponte do Camaquã, que estará 

pronta daqui uns dias, só esperar secar e o pessoal vai poder utilizar, é uma conquista da 

administração e que o Município todo sai ganhando. Cita que tem a outra ponte que vai ser 

começado, todo mundo sabe e vai ajudar bastante. Comunica em nome do CTG General Gumercindo 

Saraiva que quinta-feira, dia 26 de março, às 18h30min começa os ensaios, tem bastante pessoas lhe 

ligando, estão incentivando os pais a colocar os filhos a dançar no CTG, é uma entidade sadia, então 

convida os que já dançavam e os que queiram dançar. Frisa que o CTG está de porteira aberta. 

Comenta da reunião que tiveram antes com os vereadores, como falou o colega Rodolfo, uma reunião 

informal, tratando da nossa feira, onde agradece em seu nome e do vice Ibanez, pela colaboração de 

todos os colegas e tem a certeza que unidos somos mais fortes e Capão do Cipó merece essa feira e 

outras e vão mostrar isso. Agradece e conta com a colaboração. Agradece e devolve a palavra à 

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

ouvintes da 87.9. Sobre a feira diz que é um marco oficial do município e que a data será mudada 

para maio, o ano que vem. Diz ser uma data muito boa, pois escapa do calor de fevereiro e o pessoal 

já colheu. Cita que é fundamental a feira, tem que fazer, pois divulga o município e é o que temos 

para mostrar para o povo de fora, é a produção e a potencialidade do município. Preocupa-se, pois viu 

entrar um projeto retirando dinheiro do fundo rotativo para reformar os tratores, os quais já deviam 

estar reformados, pois estragaram em setembro do ano passado. Diz que se preocupa, pois o fundo 

rotativo é para ajudar os produtores, e as horas entram no recurso livre e não no fundo, pois ainda 

não foi criado projeto para isso. Fala que os tratores deviam estar prontos, pois começa o plantio das 

pastagens e até licitar vai mais trinta dias e até a empresa fazer, mais cinquenta ou sessenta dias e 

vai ‘apertar’. Fala, pois quando era secretário ele o criticava nos programas de rádio e, hoje, ele está 

sofrendo e retro escavadeira não tem, deu para a prefeitura, e os produtores vão se inscrever e não 

tem para fazer serviço para os produtores. Pergunta onde está a das obras, pois deve ter duas. Fala 

que está dizendo o que é a realidade, e a retro escavadeira tinha que estar ajudando os produtores e 

está cedida para a ponte. Diz ter vários produtores precisando de serviço e ele não tem como ceder, 

pois ele mesmo lhe disse hoje que cedeu para a ponte. Diz que a prefeitura tem duas retros, o obras, 

só não sabe o que estão fazendo. Sobre os Correios, diz que foi prometido ano passado que iriam 

colocar câmeras no comércio e nada. Acha que tem que falar, pois quando se promete as coisas tem 

que ser cumpridas. Cita que o comércio iria ser parceiro e ajudar, mas começaram a voltar a 

arrombar, mas que ainda bem que arrombaram um prédio público, e o governo que tem que dar conta 

se houve algum dano. Sobre a ponte do Camaquã, diz que tem que se colocar que é parceria com a 

prefeitura de Santiago, de Capão do Cipó e produtores que ajudaram. Diz que têm que ser justos, pois 
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não é só a administração de Capão do Cipó, a administração de Santiago entrou com o material e a 

nossa a mão-de-obra e mais os produtores que ajudaram. Sobre os caminhões acha que tinham que 

estará trabalhando e não depende da Caixa liberar, pois é financiamento e se está faltando trator era 

hora de estarem trabalhando. Cita que é um financiamento aprovado pela Casa e deviam estar 

trabalhando, pois estamos em plena colheita, o pessoal quer pedra e está difícil e os caminhões estão 

parados e já estamos pagando juros, que não são pequenos, entre quarenta e cinquenta mil por mês, 

e já deveriam estar ‘se pagando’ e trabalhando na estrada. Diz ser uma ideia que tem e teria que ser 

feito isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Pede desculpas pelos dias que não pode 

comparecer nas sessões por motivo de saúde, mas está aqui para defender e trabalhar pela 

comunidade, como sempre fez e o que for de interesse da comunidade jamais irá votar contra. Pede 

na estrada quem vai a Real, passando seu Paulo Nicola, está ruim o trajeto, e os agricultores 

precisam tirar a safra da soja, e pede que o secretário olhe com carinho. Diz que ele já passou a 

lâmina, colocou um cascalho com a sklip. Diz que seu Alcimero ligou sábado para o secretário, pois 

ficou de fazer e não fez, e começaram colher na quinta-feira, e que o secretário mande fazer a 

estrada, pois não tem condições de tirar a colheita da soja. Fala na estrada quem vai ao Passo da 

Areia, no amigo Ademir Nascimento, precisa e diz ter a pedra, só o município ir com o maquinário. 

Sobre a ponte do Passo de Areias, que várias vezes pede para ser reformado, e ouviu os colegas 

falarem sábado passado que estão retirando as madeiras e irá ser feita. Pede que seja feito uma 

roçada, pois quem vai daqui não enxerga quem vem de lá, e evita acidentes a roçada. Diz que seu 

Rosalino Garcia, no Passo do Tibúrcio, precisa de duas cargas de pedra na sua estrada. Diz à colega 

Regina que é a favor da Expocipó e jamais será contra, mas pessoalmente não quer fazer parte da 

comissão, e que pode contar no que precisar. Se precisar que coloque propaganda no auto e que faça 

convites, irá fazer, mas não quer fazer parte da comissão. Faz pedido do pessoal da Rua Rufino 

Garcia dos Santos, pois estão com problemas da poeira, e devido ao asfalto que está sendo feito em 

ruas que não tem morador e as pessoas lhe pediram, pois é um ‘poeirão’ motivo não chover e quando 

chove a água toma conta das nossas casas. Pede que o Executivo olhe com carinho aquela rua, pois 

tem vários moradores, entre eles seu Luiz, seu Manoel, Gustavo, a Vera professora, seu Joaquim, o 

Valter, a dona Maria, o Carlos ‘gago’, a dona Nair, entre outros e que necessitam desse asfalto e 

quem passa por ali sabe que está ruim o trajeto. Foi cobrado, pela manhã, do bairro Santo Antonio, da 

tal academia que foi prometida e até hoje não chegou. Mandaram perguntar ao Executivo se irão 

deixar para o ano que vem, ou o que aconteceu que não saiu, pois era para o ano passado e não 

saiu. Pede que o prefeito providencie a academia e mande colocar. Sobre a ponte do Camaquã, diz 

que é muito bom que o Executivo entrou com a mão-de-obra, e agradece aos funcionários, que se 

dedicaram, aos operadores e ao município de Santiago que deu o material e os granjeiros que 

ajudaram, se não se engana o Vicente e os Ceolin que ajudaram com cimento para que a ponte 

saísse do papel. Diz que Capão do Cipó e Santiago estão de parabéns e, principalmente, os 

agricultores, só que tinha que ter sido feito há um mês, pois vai trancar o trânsito uns vinte dias para 

secar o concreto e ano vai poder cruzar as máquinas. Diz que terão que fazer o retorno, mas é 
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importante que saísse. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo os colegas, concorda 

plenamente a respeito que mais uma vez os arrombamentos voltam ao município, pois estava uma 

calmaria que até se perguntavam que estava muito tranquilo. Acha que no ano passado mesmo os 

vereadores cobraram das câmeras de monitoramento e pelo projeto que viu é muito barato para 

termos três câmeras, como a colega Marilene comentou, sendo uma perto do Clube Aliança, uma 

perto da praça e uma perto da escola. Sabe que o comércio se colocou a disposição para ajudar no 

pagamento das câmeras, assim como os bancos também, e sairia um custo muito baixo para a 

administração para colocar essas câmeras que dariam uma segurança para o comércio, para as 

pessoas levarem uma boa imagem daqui. Acha que é muito pouco e têm que fazer algo, e não 

simplesmente vir aqui e debater e as coisas não saírem do papel. Diz que devem ter uma atitude de 

ver por que essas câmeras não saíram e é parceiro de ter uma justificativa cabível para isso. Diz ao 

vereador Miguel que é muito louvável essa atitude da Secretaria de Agricultura, do poder público, do 

secretário e do conselho. Acha que, realmente, tem horas que têm que dar uma mão ao pequeno 

produtor e sabem que esse ano os produtores de leite sofreram por não ter para quem vender a 

produção. Sabe o que cada um passou e do temporal que veio e arrasou, principalmente a 

comunidade do Carovi. Acha muito justo e o secretário Afonso foi muito feliz quando teve essa ideia 

junto com a administração municipal empenhado em fazer esse projeto que atendesse essas famílias 

que estão necessitando. Fica feliz que algo desse tipo está sendo feito em favor do município. Como 

disse a vereadora Regina querem que essa feira seja maior, mas os colegas foram muito felizes e a 

ideia de construir esses prédios é muito importante, assim como a ideia de plantar grama, pois não 

adianta outra coisa e roça e está limpo. Acha que são coisas essenciais a serem feitas, assim como 

uma parceria com os funcionários, pois para sair uma feira temos que pegar e envolver os 

funcionários, não trazer empresa de fora e se tiver que pagar hora que sejam pagas aos nossos 

funcionários. Como disse antes, acha que tem que se investir na nossa rádio e se tiver que ir divulgar 

em Santiago, que se vá um dia e divulgue, mas não se colocar dinheiro em rádios de Santiago para 

virem aqui divulgar, não há necessidade e estamos atravessando uma crise que não é só no 

município, é no estado e no país e temos que dar o exemplo. Diz a colega Regina que se a colega 

tiver as ideias que teve no CTG e botar na feira, com parceria do Poder Legislativo e do poder público, 

podemos fazer uma feira grandiosa e é isso que esperam. Espera contar com todos os colegas para 

juntos nesses quatro dias fazer uma feira voltada para os nossos munícipes, nossos produtores e o 

nosso comércio, que é o mais importante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

87.9. Fala sobre a tão almejada ponte do Camaquã, e que estamos com quinze anos de 

emancipação, e desde que se constituiu o município o povo cobra essa ponte, e, agora falta só 

esperar a secagem do concreto para que o povo possa utilizar. Fala que sabem que foi uma grande 

parceria e agradece aos produtores, prefeitura de Santiago e de Capão do Cipó e aos funcionários 

que lá trabalharam. Vendo o Giuliano, que trabalha na Secretaria de Administração, diz ter lembrado, 

e que o mesmo ‘não tem nada a ver’, mas faz parte, pois é funcionário, assim como o Clodomiro, que 
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está presente, pois a prefeitura de Santiago está concedendo um aumento, esse ano, de 9,33%, 

sendo três por cento de aumento real e o restante é inflação. Com isso, diz que ano que vem, como é 

um ano eleitoral e só podemos receber a reposição, pede ao prefeito que se uma com o funcionalismo 

e arredonde esse ano e conceda dez por cento para todo o quadro funcional. Sobre o assalto que 

ocorreu nos Correios, diz ser até estranho, pois logo os Correios, e será que não acharam que estava 

ali o postinho de atendimento do Banco do Brasil. Fala que se foi isso, se deram mal, pois levaram 

‘troquinho’. É parceiro para falar das câmeras de segurança, novamente e que isso é um novo alerta 

para que se instale o quanto antes para inibir os meliantes de agir em outros pontos do município, 

pois temos diversos estabelecimentos comerciais e bancos. Sobre a Expocipó acredita que será, 

novamente, uma grande feira e que não pode faltar a parte festiva, que são os shows. Acredita que o 

povo trabalha de dia e se diverte de noite, e com a parceria da câmara e do comércio local irão elevar, 

novamente, o nome do município nos quatro cantos do estado. Sobre o maquinário que chegou e o 

povo está observando, diz achar que agora neste exato momento se não estiver sendo descarregada 

a patrola, será amanhã cedo, pois estava para chegar à tardinha. Diz sermos sabedores que é um 

financiamento pagável, pois nossa prefeitura não tem dívidas e, certamente, essa administração 

mesmo que irá concluir com essa importante responsabilidade que assumiu. Sobre o que a colega 

Marilene falou que a câmera da prefeitura estar focando para cima de um caminhão, diz que não, está 

justamente focando na entrada da prefeitura, na porta da frente, só que o caminhão está estacionado 

ali e paga também, mas foi colocada para observar quem entra e sai na nossa prefeitura. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que seu Rubem e a dona Eva pediram 

para que comentasse que a neta deles se formou em administração, e parabeniza a todos que se 

formaram no sábado, assim como o filho do Jairo e o Juliano da Agrofel e demais pessoas que se 

deslocam todo dia aqui do município para tentar subir na vida, pois é só através dos estudos mesmo. 

Diz que o pessoal do assentamento pediu, encarecidamente, que troquem as pranchas de cima do 

pontilhão do seu Darci, que estourou e tem pregos e agora é safra. Cita que eles disseram que se não 

forem trocar, que avisem que eles trocam, tem um senhor que tem prancha em casa e troca, se a 

prefeitura não for capaz disso, pois é safra e não tem o que fazer. Comenta sobre o que falaram em 

ajudar o pessoal do leite com saca de aveia, acha que é bom, é uma ajuda dar de dez a quinze sacas 

de aveia para os produtores, que não tem condições de comprar, mas o leite se tornou uma coisa 

‘crônica’ no Rio Grande do Sul e, principalmente os freteiros de leite, as cooperativas. Diz que tinha 

uma cooperativa do assentamento, que tinha poucos envolvidos onde diz que esses ‘cara’ tinha que 

estar todos na cadeia, pois se não tivessem colocado formal, soda e um monte de ‘porcariagem’ no 

leite e colocado dentro do caminhão, a polícia não tinha prendido os caminhões de ninguém e 

estavam todos vendendo leite. Fala que é como a música que diz que alguém quer colher o fruto sem 

saber o que é plantar. Fala que tinham que tira o leite de quatro ou cinco vacas e vendiam quatro mil 

litros por mês. Ressalta que se eles não tivessem colocado produto no leite os caminhões estavam 

todos andando e os ‘cara’ tinham que estar presos, pois o produtor nunca botou nada, pois do 

contrário não saía nem da propriedade, se dá leite ácido nem levavam. Diz que eles levavam e 
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aumentavam lá na frente, uma baita sacanagem e ainda vem dizer que não foram eles. Questiona 

como que o caminhão deles tinha esse produto. Diz não ter medo de dizer isso, pois o ‘cara’ que é 

sacana, sacaneou todo mundo, pois tem produtores que dependia do leite para pagar a luz, fazer 

rancho e hoje não tem o que fazer. Acha que foi boa a vinda desse maquinário, mas sua preocupação 

é que essa administração irá pagar um ano, pois tem seis meses de carência, e o outro administrador 

paga os demais três anos. Diz que é a primeira vez na história de Capão do Cipó que um prefeito faz 

dívida para o outro. Pede que coloquem motorista e não CC para estar todo dia em cima do 

caminhão, pois tem um caminhão que desde que veio novo, dos pequenos, não tem nenhuma 

planilha assinada pelo motorista, nesses sete ou oito meses, só outros que dirigem. Cita que se é um 

dia ou dois não tem problema, mas sempre já é sacanagem. Pede que façam e bem feito. Questionou 

o secretário da Fazenda quando veio o maquinário, e acha que dificilmente um produtor irá vir 

‘incomodar’, pois de falta de caminhão não será o problema, terá cinco. Quando foi secretário 

trabalhou seis meses som um caminhão, depois a Dilma mandou outro e assim mesmo tocava. Diz 

que agora não tem mais desculpa de dizer que o produtor está precisando e terá que vir ali. Sempre 

diz que o produtor se tiver estrada boa, o aluno que o transporte escolar é obrigado a pegar, e quando 

precisar da saúde, ter, não vem nenhum produtor na prefeitura pedir coisas, só vem quando precisa. 

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. Começa com um pedido da funcionária Maria Luisa, que 

ontem completou dois anos que ela pediu a troca de uma lâmpada lá, e está de aniversário. Como diz 

o Ibanez: “ouvindo atentamente os colegas”, hoje montou sua fala em cima da fala dos outros, 

“caroneou”. Fala sobre caminhões, trator, máquinas, tudo novinho, e esse Prefeito vai pagar esse ano, 

o outro e o outro prefeito vai continua pagando. Coloca que o que o colega Jaques falou é essencial o 

líder do governo levar essa mensagem ao Prefeito, pois um caminhão tem que ter um motorista, a 

patrola tem que ter um porque se acontece alguma coisa, até na questão da garantia, tem que 

responsabilizar, e o que não pode é subir tipo o ditado: “Cavalo alheio, espora e relho”, pois não é 

assim que funciona. Diz que esse é o pedido, e foi muito feliz o colega Jaques quando colocou de 

colocar o motorista mais antigo no caminhão para ele toca, pois se você trabalha numa empresa 

particular é assim que funciona, as coisas novas vão chegando para as pessoas e assim que tem que 

ser. Com relação às pranchas que os colegas falaram, sabe como é que tem que ser esse fato e 

amanhã resolveria o problema, se ligava para duas ou três serrarias de Santiago, se não tem aqui, 

comprava meia dúzia de prancha, fazia uma ligação ali para comunidade que estão dispostos, 

dizendo que não tem jeito e pedindo que troquem, e de tarde estavam as pranchas trocadas. Cita que 

começa trancar lá na Secretaria da Fazenda, no fazer um pedido ou uma compra, e aí não vai sair até 

o fim da safra, sabem disso, pois se começa tempo seco terminou a safra. Com relação às câmeras 

de monitoramento que escutou aqui, estando em Santa Catarina, veio ontem de lá, e as câmeras são 

com energia solar.  Diz ter certeza que o estado nessa ‘maleza’ que está de funcionalismo, vai querer 

fazer uma parceria com a Prefeitura e depende do prefeito marcar uma audiência e convide a Câmara 

que vão numa comitiva para pressionar a instalação câmeras, até com energia solar que não tem 
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custo e não depende de AES Sul nem de ninguém para estar funcionando, simples assim. Sobre o 

que o colega Miguel falou no dia mundial da água, diz que é professor de uma área chamada 

seminário integrado e podem fazer uma parceria com o colega, e o secretário Nenê para fazerem um 

trabalho junto com os alunos para verem as nascentes de água aqui do Capão do Cipó, delimitando 

as nascentes, colocando um postezinho de concreto para os alunos saber o local na propriedade. 

Como exemplo cita que na da Regina tem uma, na do Ibanez tem outra, no assentamento outras, e 

fazem uma visita e eles demarcam, fica bonito. Diz que irá falar com sua diretora, mas a princípio 

fazerem juntos com a Secretaria da Agricultura e seus alunos do seminário integrado. Deixou para o 

fim a questão da feira, e começa agora e depois termina no seu tempo de líder. Diz que a data da 

feira é cinco, seis, sete e oito de maio do ano que vem, nossa 5ª Expocipó, e que aqui na câmara não 

tem nenhum vereador maluco de votar contra a realização da feira, pois a feira é um momento 

turístico das pessoas virem visitar e levar um bem receber de conversa, e de mostrar o potencial 

amanhã ou depois. Cita que somos bem diferente de outras cidades que não tem futuro, nós temos 

um futuro sim, dentro daquilo que somos especialistas, que é a produção em grande escala e também 

dentro daquilo que nós temos de bom que são nossos agricultores familiares. Fala que a Expocipó é 

isso, é o momento de nós trazermos as pessoas para conhecer Capão do Cipó. Agradece e devolve a 

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

GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Concorda com a colocação do presidente desta Casa e 

do colega Jaques, pois se usou a máquina chega e entrega a chave para o secretário. Ressalta que 

cobra desde o governo passado, pois o secretário deve ter uma responsabilidade enorme com os 

maquinários. Fala que quem pega os maquinários para fazer serviço deve assinar um termo de 

responsabilidade, pois aquele patrimônio não é dele e, também é onde tira o sustento para sua 

família, pois todos sabem quanto custa uma máquina, então quando se vai pegar um maquinário deve 

ser responsabilizado pelos seus atos. Fala que todos sabem que a câmara aprova, mas que também 

tem que ter o empenho do funcionário para cuidar do patrimônio que também é deles. Ressalta que o 

próprio sempre disse e cobrou. Fala ao colega Alacir que ainda falta uma máquina chegar e o banco ir 

fazer a vistoria final para liberar os maquinários, e que foi o que colocaram para o próprio hoje em 

uma reunião a respeito dos equipamentos na frente da prefeitura. Ressalta mais uma vez que está 

precisando de máquinas, realmente, mas que tem que vir toda uma liberação do banco, pois o 

orçamento é de um milhão duzentos e cinquenta mil reais. Fala sobre a pracinha que quem prometeu 

de fazer a pracinha no bairro Santo Antônio foi o vereador Jairo e não o prefeito e o vice. Ressalta que 

é uma academia e não a pracinha e pede desculpa pelo erro, e espera que até o fim do ano o 

vereador Jairo Charão doe a academia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora não fez uso 

de seu tempo de liderança. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Aproveitando o 

gancho do colega Rodolfo fala que é o dia mundial da água e diz lembrar bem quando veio para o 

Capão do Cipó, há trinta anos, o rio Inhacapetum não dava pé, e hoje anda por todo ele. Questiona se 

daqui trinta anos vai correr água, se não cuidar. Diz achar importante que entrou um projeto do 

viveiro, fazer mudas e começar incentivar o pessoal a plantar mudas nas nascentes para conservar a 
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água, mas não dá para plantar eucalipto, pois seca e vai terminar com as sangas. Comenta que não 

podem ver um banhado na frente que a retro vai e fazem lavoura, o banhado é simplesmente uma 

espuma, ela junta água e vai largando de vagarinho, mas no momento que ela corta no meio, ela 

seca. Cita que no momento que secar os banhados vão colher menos, pois aquele pouquinho de 

banhado não vai resolver. Fala que na beira de sanga estão empurrado tudo para dentro da sanga e 

está terminando com as sangas, e que tem que falar a verdade, pois no momento que não tiver água 

não adianta estar cheio de pivô nas lavouras que não vai adiantar nada. Fala que chove, mas vai ver 

os rios estão secos, a água vai tudo embora e seria esta a preocupação. Sobre a academia do Bairro 

Santo Antônio sugere ao presidente uma verba da prefeitura para por uma academia no Bairro Santo 

Antônio e que o colega Jairo esqueceu, quando era presidente, de deixar uma verba para academia. 

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

Representante de Partido, SD: Fala aos nobres colegas que comentaram sobre a ponte, que fique 

bem claro aos colegas que lhe antecederam que esta ponte sim teve a parceira da administração 

Municipal de Capão do Cipó, administração de Santiago e os produtores, os quais não cita nomes 

para não cometer injustiça, mas foi feita uma parceria para a ponte do Camaquã. Diz que houve uma 

doação pelo vice-prefeito Anselmo que doou uns eucaliptos secos que tinha, e seu Jota Becker, os 

dois que doaram, diz não saber quantas árvores foram doadas, mas foram mandadas cerrar porque 

tem que ser madeira seca porque não adianta por madeiras verdes nos pontilhões e tem mais outros 

pontilhões que precisam de reparo, e não tinha madeira seca. Voltando a falar na feira diz ser um 

grande investimento para Capão do Cipó. Comenta que esteve em uma palestra, a pedido da 

vereadora Regina, no sindicato e foi citado o nome do Capão do Cipó, também sobre o parque de 

eventos do Capão do Cipó, e Santiago não tem um parque de eventos. Diz achar que foi uma grande 

aquisição da administração passada, que fez este parque de eventos e cabe aos vereadores investir 

no parque de eventos da feira, porque vai ser um grande futuro, um grande evento para Capão do 

Cipó e cada vez que sai esta feira temos que investir cada vez mais para o crescimento desse 

Município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Parabeniza todos os formandos de sexta-feira, diz ter estado lá, e 

parabeniza principalmente o seu filho Darlon, que mais uma vez se formou. Fala que foi aprovado 

pela câmara e não têm que questionar, em 2013 o projeto do Provias para este convênio, todos 

aprovaram, deve ter dado unanimidade e os maquinários estão aí, a patrola está aí ou deve estar 

chegando. Diz isso, por que é bom para o povo que está necessitando e a academia do Bairro Santo 

o prefeito prometeu e tem certeza que a academia Santo Antônio vai sair, pois tem a grande certeza 

da pessoa que está no governo, então não tem que questionar. Fala que era presidente da câmara e 

poderia ter destinado uma verba, mas sabendo que o prefeito ia fazer até o final do ano não teria 

necessidade de destinar este recurso. Sobre o asfalto na rua que comentou o colega Diego, tem um 

projeto no Ministério das Cidades para que não fique nenhuma rua da cidade sem asfaltar, vamos 

torcer que este projeto saia e este recurso e que possam asfaltar, mas o prefeito está asfaltando o 

que pode com recurso próprio. Sobre o que a colega Marilene falou na sessão passada, da estrada do 

Entre Rios, do seu Joel Bagolim, fala que esteve lá e melhor que aquilo só se por asfalto. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, 

PT: Fala sobre o dia internacional da água e que a água é preocupante, pois quem tem não cuida e 

que depois que não tem é que dão valor, e que de cem pessoas vinte cuida e oitenta não cuida. 

Ressalta que neste município tem sérios problemas de água para tomar e que levam água de 

caminhão até hoje para algumas pessoas, a exemplo do seu Áureo e no seu Celso e que deveriam 

trocar todos os canos da ponte lá, pois devem estar entupidos e que antes ia água e agora não vai 

mais. Cita que não é caro para fazer isto, e que se tirassem dois ou três dias resolviam o problema 

daquelas pessoas, se não cada semana tem que levar água para eles. Fala que não sabe quem falou 

que iria trazer da promotoria que o promotor público teria mandado colocar lixo na feira, ressalta que 

virou um lixão e que também torce que tragam este promotor que aí o próprio vai falar com ele, pois o 

promotor não deve conhecer a realidade do município de Capão do Cipó. Fala que se o vereador que 

foi em um curso a quatro ou cinco anos atrás não se adequasse até dois mil e quatorze aos 

municípios “o bicho ia começar a pegar”. Fala que para baixo da feira é um lugar de (APP), pois tem 

banhado, e que a hora que começar descer resíduo de TV e geladeira quer só ver, pois contamina 

aqui e desse no Inhacapetum e vai para outros lugares. 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: Sobre a questão da feira, diz que o parque da feira tem que ser 

investido lá nesse espaço até o próximo ano, na construção do prédio da prefeitura, uma sala, uma 

casa bonita da câmara e de algumas empresas, mas principalmente que seja feito um projeto num 

conjunto com estilo que possamos fazer um parque de exposição que as pessoas chegam e olhem 

como fizeram com estilo as casinhas, que são definitivas e isso é fundamental que seja delimitada as 

ruas com postes de concreto. Diz aos colegas Regina e Ibanez que devemos pensar no parque da 

feira em fazer as coisas definitivas, postes de luz, não de eucalipto tem que ser de concreto, tem que 

ser de uma vez só estas coisas tem que ser pensadas na feira, se não a cada dois anos tem que ser 

feito. Fala que logo que terminar a safra, façam uma boa limpeza no parque. Ressalta aos colegas 

que sugeriram plantar um determinado tipo de gramas, delimitam as ruas, os locais, escolhem os 

terrenos onde serão a prefeitura e câmara de vereadores, as cooperativas e pensando principalmente 

nas empresas do Capão do Cipó, empresa localizada aqui, tudo isto tem que levar em conta, que os 

investimentos sejam feitos definitivamente e não a cada ano estar gastando. Com relação às 

maquinas tem que por motoristas bons, se não daqui dois anos irão passar o governo e vão passar só 

sucata, e temos que pensar em entregar em condições. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz ao colega Rodolfo “que ainda tem um barrinho” para passar, 

sobre a troca de governo. Fala sobre a ponte que Santiago entrou com os tubos e a malha de ferro e 

que também teve ajuda dos produtores. Ressalta que o colega Diego falou antes no Vicente 

Nascimento e nos Ceolin e que enfim teve esta parceria com os produtores, prefeitura de Santiago e 

Capão do Cipó. Fala que foi feito o projeto tirando dinheiro do fundo rotativo para a questão de 

arrumar os tratores. Diz que na verdade quando se iniciou o fundo foi dinheiro do orçamento. Fala que 

se pegar este dinheiro agora para reforma vai ser beneficiado o produtor também, pois era dinheiro do 
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fundo e vai arrumar os tratores e o resto vai para os produtores. Ressalta que estão se preparando e 

que os produtores podem ficar tranquilos que terão o seu serviço atendido dentro do possível como 

até agora esteve. Fala a respeito dos caminhões, pois como o colega Ibanez teria dito não esta sendo 

usado ainda por que precisa vir uma licença do banco, para liberar e tudo mais. Diz sobre um assunto 

que nem sabe se é de comentar na sessão da câmara, pois agora que veio caminhão e tudo mais, vai 

e abre uma pedreira e vão e denunciam esta pedreira. Diz que é o tipo de atitude que é até difícil de 

entender e que não interessa saber quem foi ou quando foi ou de que forma foi. Ressalta que é o tipo 

de atitude que causa dor de cabeça. Fala que estão trabalhando nisto e que esta por sair a licença, 

mas que é um problema que poderia ser evitado, e que também teria muita gente que poderia ter uma 

carga de pedra e que agora em função disto vai demorar um pouco mais. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OFÍCIO 037/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 

012/2015. PROJETO DE LEI 012/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2015”. OFÍCIO 048/2015, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 013/2015. PROJETO DE LEI 013/2015, do Poder 

Executivo, que “Cria o Conselho Municipal de acompanhamento e controle social do fundo de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – 

Conselho do FUNDEB, revoga as leis 307/2007, 341/2007, e, a Lei 425/2009 e dá outras 

providências”. OFÍCIO 047/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis do n° 783/2015 a 786/2015. 

OFÍCIO 049/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 014/2015 e 015/2015. 

PROJETO DE LEI 014/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2015”. PROJETO DE LEI 015/2015, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação com a Associação Agrícola 

Novo Rumo (ANOR) para implantação de um viveiro para produção de mudas florestais e frutíferas 

nativas e exóticas em Capão do Cipó (RS), abre crédito adicional especial e dá outras providências”. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 31/03/2015, 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 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, 24 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 


