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ATA N° 09 / 2015 (Ordinária) 

Aos 31 (trinta e um) 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 ao senhor Olmiro Brum, Presidente do 

CPM da escola Macedo Beltrão do Nascimento, pelo tempo de dez minutos, para que o mesmo faça 

os agradecimentos aos entes e cidadãos envolvidos na ajuda para a reconstrução da cobertura da 

escola, após o sinistro ocorrido na localidade do Carovi (queda de granizo). Após a manifestação do 

mesmo o senhor Presidente o agradece e diz que a Câmara de Vereadores não fez nada mais que a 

obrigação, pois são alunos do município que estudam lá. Após o senhor Presidente passa a palavra à 

1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 08/2015, da Sessão Ordinária do dia 24/03/2015, 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 MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz 

ser sabedor que as coisas no serviço público, não têm, muitas vezes, o desenrolar como numa 

propriedade privada, pois têm leis a cumprir, procedimentos a tomar e tem certeza que essa 

administração está trabalhando dentro do que é correto e fazendo dentro do que é correto. Por força 

de burocracia, diz que, muitas vezes, obras vão entravando e sabem como funciona essa questão, 

mas estão trabalhando e têm a consciência tranquila que estão fazendo o possível para as coisas 

andarem a contento. Diz ter duas notícias que ficou contente, pois darão seguimento, e espera que o 

dono da empresa cumpra com o que falou. Cita o exemplo da rede de água, pois semana que vem, 

tiveram um sinal, que será retomada. Diz ser uma notícia que o deixa contente e que interessa 

diretamente à comunidade. Cita que começou ou irá começar as obras das casas populares, e será 

entregue a comunidade. Reitera e tranquiliza a comunidade para que entendam que estão fazendo o 

possível e impossível para as coisas andarem e nesse sentido que estão trabalhando e é nesse 

sentido que vão continuar pensando no resultado final, que é a comunidade de Capão do Cipó sair 

ganhando com o trabalho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Falou na semana passada, e se preocupa novamente, e fala ao pessoal para que deem uma 

olhada em suas propriedades, pois em Santo Ângelo, não sabe se ontem ou anteontem, morreu uma 

pessoa de dengue. Diz que não tinha casos, mas desengavetaram, como disseram na Sepé, e 

apareceu vinte casos. Cita que tem casos em Caibaté, Mato Queimado, São Miguel, e morreu uma 
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pessoa de quarenta e três anos, nova. Fala que é uma preocupação que estão vendo. Cita que o 

repórter disse que estava sentado em um prédio, lugar arejado, e quando viu sentou um em seu 

braço, até estranhou. Diz que estão combatendo, veio o pessoal do estado ajudar, e tem que se olhar 

os vasilhames de água, é sério e depois que instala e o animal esteja infectado é que é o problema. 

Diz que aqui é pertinho e um caminhão vai lá, leva uma carga de soja, volta aqui e quando vê trás na 

cabine. Diz que é uma coisa simples, mas que se torna perigosa e a mulher foi tratada várias vezes, 

pois foi no hospital várias vezes e mandaram embora e tomar suco de limão, pois não era nada e deu 

no que deu. Diz que escuta as reportagens da Sepé e somos nós mesmo que temos que cuidar 

nossas propriedades, pois depois que acontecem os casos é problemático e atinge trezentos metros 

de onde ele está. Diz que hoje tiveram reunião, o secretário de agricultura os chamou, sua pessoa e o 

Jaques, para falar sobre o projeto dos tratores. Diz que o secretário foi bem claro e disse que não tem 

dinheiro para arrumar os tratores. Diz se preocupar, pois foi vendido um trator Ford, bom, por trinta e 

sete mil e o Massey por vinte e nove mi, foi vendida calcareadeira, roçadeira e quer saber se não 

reverteu para a Secretaria que hoje não tem quarenta mil reais para arrumar os tratores. Diz que é 

complicado e estamos em março, e até o fim do ano pobre secretário. Diz ter ‘pena’ dele, e que ele se 

queixou dizendo não ter recursos e que não vê soluça que não seja pegar o dinheiro do fundo rotativo 

para fazer isso, que o dinheiro irá retornar ao fundo. Diz que o dinheiro não retorna para o fundo, pago 

em horas, retorna em recurso livre para a prefeitura, pois não tem lei para isso. Não sabe o que ele irá 

fazer, e o secretário lhes disse ter dias que tem só um trator para trabalhar. Diz que se preocupa, 

também, mas que o questionou do porque terem cedido os tratores para vender antes de vir os novos. 

Acha que o secretário não pode abrir mão de trator bom, que foi pago vinte e quatro mil para vender 

por trinta e sete. Diz que se contar o que foi gasto no trator, ele saiu por treze mil, praticamente não 

paga os pneus, e um trator bom que está trabalhando. Mais se preocupa é que o secretário lhes disse 

que ano passado sobrou mais de oitocentos mil reais e o trator vem desde o ano passado quebrado, o 

Ford, desde setembro. Fala isso, pois trabalhou na Secretaria e disse ao secretário para que vá até o 

contador e olhe a verba que tem, de um lugar ou de outro tem que tirar para fazer esse trator. Diz que 

se em março não temos, até outubro para tudo. Fala que a prefeitura não tem dotação hoje, como irá 

comprar combustível, óleo diesel, é complicado. Acha que o prefeito tem que ter uma solução e ajudar 

o secretário arrumar esses tratores. Diz que ele não poderia ter aberto mão e vender os tratores que 

tinha, e se abriu mão, que viesse para a Secretaria o dinheiro, para ele repor nas máquinas que tinha, 

pois se forem esperar os tratores das emendas, pode nem vir esse ano, ou pode vir amanhã, ou levar 

um ano, ou nem vir e o secretário e os plantadores sofrem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Di ao Miro, Presidente do CPM da escola, que o que puderam fazer para ajudar a escola, os 

nove votos para ajudar com o dinheiro para a compra desse brasilit, fizeram a obrigação, pois via que 

o estado não teria condições de comprar e mandar e iria atrasar as aulas. Diz que sentaram com a 

bancada e decidiram que esse dinheiro iria dar para ajudar a escola do município. Diz que a 

comunidade está de parabéns, os alunos que ajudaram, os pais, professores, CPM, e os amigos, pois 

na hora da ajuda sabem que são poucos, mas a comunidade sempre foi unida, desde o tempo do 
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professor Rodolfo e outros diretores que passaram por lá, sempre ajudaram a escola. Diz ao colega 

Miguel que é bom quer a empresa da água esteja vindo para dar reinício, pois estava parada e a 

comunidade está ansiosa, inclusive foi cobrado ontem, no Inhacapetum, sobre a água e que as caixas 

faz mais de seis meses que estão nas beiradas das estradas e não levantaram. Diz que irá enferrujar 

e se preocupa, pois estão ‘atiradas’, e não sabe se depois não irá precisar de algum produto para que 

não aconteça doença nas pessoas, pois estão no chão as caixas e pode prejudicar alguma família 

com a ferrugem, que faz mal a saúde. Sobre os tratores, diz que venderam antes de comprar os 

novos, fizeram a licitação errada, voltou, fizeram nova licitação e seu Odilon, que foi quem comprou o 

Ford, tem trator para trabalhar por vinte anos em sua lavoura. Fica preocupado, tem cinco para vir, 

mas questiona se será que virão mesmo. Diz que estamos em março, iniciando o plantio, e o pequeno 

produtor precisa do pasto para as vacas e depois tirar sua plantação. Diz que deveriam ter comprado 

antes para depois vender, mas fizeram o contrário e o pequeno produtor fica com dificuldades. 

Lamenta, pois desde setembro o trator está parado, estamos em março, e o secretário diz que não 

tem dinheiro para arrumar, que vai tirar do fundo. Diz que tem que dar um jeito, o inverno está 

chegando e o pasto precisam para as vacas. Diz que a mudança vinha e vão ver o que vai acontecer. 

Comenta sobre a rua que passa em frente à casa do Caetano, motorista do prefeito, pois colocaram 

cargas de pedra e não ‘semearam’ e quando chove é lamentável o jeito que fica, pois desce toda a 

água para as casas. Diz que tem que se levantar a frente das casas para não chegar a água até a 

casa das pessoas, onde tem o motorista Virgílio, tem o Marcos e vários outros moradores com 

dificuldades. Sobre as pedra-cupim que o Negro Palharini havia dado para a Secretaria de Obras, se 

pergunta por que a empresa que está fazendo o asfalto que ficou de responsável de fazer o serviço 

para ele, pois se foi o município que arrumou as pedras, ele que tinha que fazer esse serviço, mas a 

empresa que ficou de fazer o serviço. Diz ser essa a pergunta que deixa para que os colegas 

respondam, pois quem vai fazer o serviço para ele é a empresa e a prefeitura que tinha que ser o 

responsável pelas pedras e deu a palavra que iria fazer o serviço para ele, não vai fazer. Diz que ele 

não estava em casa terça passada, foram lá e invadiram a propriedade dele e deu maior ‘bolor’, mas 

que graças a Deus a prefeitura resolveu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo o 

pronunciamento do Miro, diz ter ficado muito feliz, e que foi uma ideia do presidente da Câmara, para 

ser bem realista nas coisas  que fazem, mas foi aprovação de todos os colegas vereadores para que 

saísse o dinheiro e não fizeram mais que a obrigação, como sempre diz. Diz que fez o que estava a 

altura do que podia, com o voto para ajudar aquela comunidade, como qualquer outra. Fica triste com 

o que aconteceu, pois as perdas foram imensas e maiores que a ajuda que deram, sendo que teve 

produtores que perderam tudo, o sustento da família, como sabe do amigo Anauri que perdeu sua 

única lavourinha de soja lá, pois ‘varreu’. Sabe que as perdas são enormes e não é com isso que vão 

se conformar. Sobre a aprovação das máquinas que foram compradas pela administração municipal: 

duas caçambas, uma carregadeira e uma patrola, que também teve o apoio do Poder Legislativo, e 

que fique bem claro, e têm que ser humildes em dizer que teve a aprovação para a compra desse 

maquinário. Diz que passe o governo que passar e as máquinas estarão trabalhando para a 
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comunidade. diz ao colega Alacir que concorda com o mesmo, plenamente, e que a coisa é tão grave 

que depende de cada morador fazer a sua parte, pois a dengue está se alastrando pelo Pais inteiro. 

Diz ser complicado e mais sério que cada um imagina, e cuidar para não deixar água parada, senão 

também irá chegar aqui, ou o inverno antecipa e dá uma segurada, e nos salva. Ressalta que se não 

esfriar a coisa ficará fora de controle, como em muitos Estados. A respeito dos tratores que estão para 

conserto, diz, sinceramente, que não sabia e não conseguiu entender o projeto, pois é um dinheiro 

que foi colocado no fundo. Diz que o dinheiro vem da administração, e que estão tirando da 

administração e mandando para o fundo da agricultura, e se ela está usando, é o próprio dinheiro que 

saiu da administração, só que tem que ter a aprovação da Câmara. Diz que não muda nada, e que 

não está entendendo o secretário, ou não estão falando a mesma língua, pois o dinheiro é o mesmo. 

Diz que esse dinheiro saiu da prefeitura e foi para o fundo da agricultura para ser usado, pois se não 

fosse usado para isso não teria finalidade nenhuma. Não entende onde querem chegar, pois estão 

fazendo corretamente e é um dinheiro que tem que ser usado, só a forma que não está saindo direto 

da administração para arrumar os tratores, só isso que vê. Acha que tem que consertar, pois máquina 

estraga, seja nova ou usada sempre terá conserto. Acha que não vai parar por aí e não será a 

primeira e nem a última que vai estragar. Concorda com o colega que tem que mandar arrumar. Sobre 

os tratores o que sabe é que foram empenhados e está liberado, só que tem muitos outros recursos 

liberados, mas a coisa é complicada. Sobre o recurso da creche, que até estava lendo que é uma 

emenda do Busato, de duzentos e cinquenta mil, uma contrapartida, e hoje de manhã até houve 

divergências que era uma contrapartida do município, e não é, e do deputado que empenhou para 

completar os valores da creche. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Faz 

uma referência ao seu Miro, presidente do CPM da Escola Macedo Beltrão, em nome dele quer 

parabenizar todos que ajudaram com força física, com recursos financeiros enfim para reconstrução 

da escola e todos os demais que ajudaram naquele sinistro que aconteceu também nas moradias do 

pessoal do Carovi e Passo do Tibúrcio. Agradece aos nossos funcionários Municipais, administração, 

vice-prefeito e todos que lá estiveram. Diz que uma coisa até fica pensando como que o brasilit da 

Defesa Civil que veio do Estado não poderia ser para cobrir a escola Macedo Beltrão, escola do 

Estado, tem coisas que não entende nesse País. Diz que se achou a maneira inclusive de tirar alguns 

brasilit que tinham sidos doados pela prefeitura, de algumas casas, para botar os da Defesa Civil para 

dar os da Prefeitura para a Escola, pois isso podia ser feito, é uma coisa absurda que aconteceu, mas 

com o recurso da Câmara foi reconstruído, graças a Deus. Falando com a secretária de Educação de 

São Borja diz que levaria no mínimo noventa dias ou mais se fosse tudo a cargo do estado, e hoje a 

gente pode vê que em questão de dez dias a Escola já estava reconstruída e os alunos estão de volta 

nas aulas. Tem um convite do CRAS, da Assistência Social, da prefeitura e escola para as crianças 

até dez anos, amanhã participarem no Ginásio da festa de Páscoa, a partir da uma e trinta da tarde. 

Falar da Agricultura, diz ao seu colega Alacir, que às vezes a gente pensa que é dono de certas 

pastas quando passa por uma secretaria, e que aqueles recursos que tem na secretaria são todos da 

prefeitura Municipal. Então se falta, diz ser é óbvio que de uma maneira ou de outra tem que tirar de 
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uma secretaria e colocar na outra e quando é feito orçamento se coloca recurso para o fundo da 

agricultura, etc... Vem vendo que tem recursos de fora que vêm para compra de calcário, adubos, que 

seria pra utilizar, mas com vem de fora esse insumos aquele dinheiro pode se empregado em outras 

coisas que necessitam, como para arrumação das máquinas. Acha mais justo estar retornando paro o 

povo, para o pequeno agricultor, independente se está no fundo rotativo ou não, e daqui uns dias vai 

ser colocado mais recurso no fundo, isso tem certeza. Diz que o Carovi está todo roçado, inclusive do 

cemitério até o campo de futebol foi feito uma limpeza lá e agradece. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que o Miro já saiu, pois trabalha e é safra e todo mundo está 

lidando, mas o parabeniza como presidente do CPM, e sempre diz que tem coisas que tem que dar à 

‘cara para bater’, e é crítico nisso. Cita que o Tarso perdeu as eleições, o professor Rodolfo sabe que 

o colégio do Carovi quem assinou foi Olívio Dutra, quando foi governador, assim como o ginásio do 

Carovi foi o tarso Genro, o PT tem história lá, e simplesmente aconteceu um desastre, que ninguém 

pede, e o governador e o secretário de educação não foram capaz de comprar o brasilit, tendo o 

município que fazer. Diz que se não fazem, não iria ter aula, mas que em campanha o governador só 

dizia que seu partido era o Rio Grande, mas iniciou bem o município tendo que investir no colégio do 

estado. Dá os parabéns, pois graças  a Deus as crianças estão com aula. Diz que a diretora do 

colégio daqui lhe ligou e pediu que cobrasse da Secretaria de Educação, não o lava jato lá de cima, 

mas um para lavar a escola, que não tem e querem que os funcionários limpem, mas não tem como. 

Diz que um lava jato custa uns quinhentos ‘pila’, e que comprem dois, só um não adianta, a escola é 

grande. Ressalta que aí cobram os funcionários que não impam, e a diretora está levando de casa 

para o colégio. Diz que é uma coisa que nem tinha que falar, mas pediram para falar. O pessoal 

comentou que o parque virou garagem particular de secretários, pois simplesmente os da prefeitura 

ficam no tempo e usando para particular. Diz que seu Vilmar Cassol, que comprou a propriedade do 

Sartori pediu encarecidamente que o secretário de Obras leve umas cargas de pedra e coloque em 

seu pátio, que é ladeado, e não consegue chegar com o maquinário e os caminhões. Diz que caiu 

contra um galpão um caminhão, essa semana, e que ele deu uma pedra braba que ele tinha, 

trouxeram e colocaram para fazer asfalto, mas para levarem uma melhor para ele por no pátio, pois 

aquela não tinha condições. Cita que ele lhe disse que a pedra ele arrumou, e disse que paga a hora-

extra, o óleo e o que mais precisar, desde que vão fazer. Esclarece que está ruim mesmo e que ele 

tem a pedra arrumada. Sobre invasão de propriedade diz que fica até feio comentar aqui, mas o 

Negro Palharini chorou, disse tanta coisa para o prefeito, sendo que na verdade nem era o prefeito 

que tinha autorizado, e sim o “Faz Tudo”, secretário do Planejamento. Diz que entraram na 

propriedade do ‘cara’ sem pedir, e fizeram ‘escarcéis’ lá e para tirar o maquinário de lá fizeram um 

acordo com o ‘cara’ da empresa que disse que iria fazer o serviço, que é o município que tem que 

fazer, e tem um milhão de metros cúbicos de material cortado lá. Diz que primeiro era para arrumar a 

taipa do açude dele, que tem um material cortado ao lado, terminar de encascalhar o Rincão dos 

Palharini com pedra-cupim e o resto ele disse que poderia tirar em qualquer lugar, mas foram bem no 

lugar errado, sendo que iriam tirar antes e não deu, e ele pediu que esperassem colher, mas entraram 
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o dia que ele não estava e fizeram uma zoeira lá. Diz que foi um ‘troço’ sem fundamento e que ele 

perguntou para o prefeito se iriam colocar pedra-cupim no asfalto e a pedra-brita, está onde o 

dinheiro. Diz que isso ele perguntou para o prefeito, dentro da propriedade dele. Diz que para fazer 

asfalto se coloca pedra-brita e não pedra-cupim. Fica até chato comentar isso, diz. Cita que a dona 

Elma e seu Celso, do Entre Rios, torce que façam um poço para água, pois é um caos, toda semana 

terem que levar água, pois não tem. Diz que foi medido para fazer o oco, mas ela lhe disse achar que 

não irão ganhar água ainda. Sobre o fundo da agricultura diz ficar preocupado, e falou para o 

secretário, hoje, que quarenta mil reais para arrumar os tratores, e ele disse que trabalham e volta 

para o fundo, o que diz duvidar, e tem que fazer, no mínimo, mil horas para repor esse valor. Diz ter 

coisas que têm que ver bem com carinho, pois se é para quilo, é para aquilo. Diz ser impossível e que 

então todas as Secretarias não têm dinheiro, questiona e que façam esse remanejamento de verba. 

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. Faz uma referência ao seu Miro, que é um braço direito 

daquela Escola, quando o mesmo era diretor e agora também nessa atual administração ele tem um 

espírito muito forte de liderança e quando ‘dá um grito’ todo mundo acolhe, e não foi diferente desta 

vez, onde todo mundo ajudou na reforma da escola. Disse para o Miro que não fizeram mais que a 

obrigação, a Câmara, também independente da política, diz ser progressista, mas uma pessoa que foi 

fundamental foi o vice-prefeito, e que não teve oportunidade de ir pessoalmente agradecer, pois 

aprovaram na terça e no outro dia, às onze horas estavam junto com o Miro descarregando as folhas 

lá na escola. Fica o reconhecimento desse vereador ao vice-prefeito Anselmo naquele episódio. Cita 

que a comunidade do Carovi sempre demonstra ao longo dos anos de união quando as coisas 

‘apertam’, e agora lançou mais um desafio que é a reforma do salão comunitário, o qual tem história lá 

todos esses anos. Diz que as paredes foram feitas de tábua, o seu Ivandes Chistofari que puxou, na 

época, para construção, e as tábuas venceram e temos este objetivo certo, e daqui ou dali estaremos 

num novo projeto para reformar nosso salão comunitário. Escutando a questão da verba dos tratores, 

da compra de um lava jato, são coisas pequenas para um Município de um orçamento de dezesseis, 

dezessete milhões, e é quase que impossível faltar um lava jato. Acha que é uma falta técnica, vamos 

dizer assim, e depois o líder do governo pode explicar melhor, e a prefeitura tem que comprar um lava 

jato e de uma marca boa, não uma ‘marca Diabo’ que usa um pouco, esquenta e pifa. Na questão da 

reforma dos tratores não entende muito, mas acha que uma secretaria estar faltando dinheiro em 

março, como vai se até o final do ano, sendo que tem a planta da aveia. Diz que são várias coisas e 

acha justa a preocupação dos seus colegas e até de convidar os colegas para trazer o secretário da 

Fazenda e da Agricultura para explicar o que está acontecendo que essa secretaria está tão mal de 

dinheiro assim. Acha que é por aí, de terem o esclarecimento da pessoa certa e a comunidade fica 

sabendo que aconteceu isto e aquilo e os serviços vão acontecer. Cita que esse é o caminho: 

convidar essas pessoas que venham aqui esclarecer e de repente para não mexer no dinheiro do 

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

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 
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comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ser uma pena seu Miro já ter saído, mas diz a ele que esta Casa 

fez nada mais que a obrigação, e é a função do vereador. Sempre comenta que as pessoas daqui são 

muito solidárias, e na hora que precisa de são as mãos, pode haver divergências em família partido, 

mas na hora da necessidade todos se unem e isso é bom para o município. Diz que a escola já iniciou 

as aulas e está tudo sob controle, e parabeniza o seu Miro, sua equipe, o Exército e só Deus para 

retribuir uma ação tão generosa dessas pessoas. Solicita a Secretaria de Obras que espalhe as 

pedras e passe o rolo, descendo do asfalto até a Sepé Tiarajú, esses dias colocaram umas pedras e 

os motoqueiros estavam meio atrapalhados, e o rolo está lá perto, parado em uma propriedade e que 

aproveite e faça o serviço, e as professoras todos os dias vão trabalhar, descem de carro e faz falta 

para a comunidade. Sobre a caixa de água dos Palmeiros, falou ontem com um morador e a 

preocupação é grande, pois foi colocada em um lugar difícil e alguns falaram que se tocar de pender 

ela cai e atinge alguma casa, sim. Diz que pela comunidade foi dito que não seria o local adequado 

para colocar, até por que o poço está bem distante e o povo não gostou da ideia de colocar quase no 

meio da rua, no trevinho. Solicita conserto ou troca de pranchas ou ripas em um pontilhão no Entre 

Rios indo para o Jorge Reis, bem na curva, passou ontem e estão quebradas. Também indo do Entre 

Rios para o Progresso, passando pelo senhor Sinval Lima, diz que forma uma lagoa e não sabe se 

precisa abrir e fazer um desaguador, mas sejam tomas as devidas providências. Deseja a toda a 

comunidade uma semana santa abençoada e todos vivenciamos e tenhamos uma Páscoa feliz e 

abençoada. Diz que a colheita irão colher o que Deus esta concedendo, e agradecer a Deus pela 

saúde que temos, e o temporal aconteceu, ninguém se machucou, evitou de pegar em outras 

comunidades, nem na sede, e só temos que agradecer. Diz ao colega Miguel que é bom que as casas 

serão concluídas, fica contente a comunidade, só que tem preocupação de alguns contemplados, e 

ontem mesmo viu, pois chegou um cidadão com um punhado de concreto, que até o mesmo lhe disse 

para olhar, pois parecia uma rapadura. Diz que não entende, pois não é engenheira, mas dá a 

impressão, se tem cimento, é muito pouco, está dissolvendo, deteriorando a viga. Disse ao cidadão 

que procurasse a engenheira e as pedras tinham terra, uma cor escura. Diz que o mesmo lhe disse 

que lhe disseram que a engenheira não tem tempo de vistoriar tudo. Acha que é preocupante e tem 

que haver uma grande fiscalização nessas casas e nas vigas, pois estão caindo. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Fala sobre a 

retirada das pedras no Rincão dos Palharini, ressalta que vai tirar saber se realmente entraram sem 

autorização e que forma aconteceu e diz que não caberia ao próprio dar um depoimento ou falar 

sobre isto sem saber. Fala que uma coisa vai reclamar, sobre o asfalto da frente da câmara, pois já foi 

ajeitado, uma vez, e agora esta novamente deteriorando. Ressalta que é dinheiro público, e diz ao 

presidente que contestou nesta Casa, e que falava que deveriam colocar brita, pois se agora iram 

cometer o mesmo erro o próprio não vai admitir, pois se quiserem botar uma camada de brita para 

fazer a base o próprio concorda, e que em cima da base feita coloquem a camada de brita, pois o 

exemplo está aqui na frente e que não precisa ir muito longe e só copiar o que está feito. Diz que não 

precisa cometer o mesmo erro, e que não concorda com os mesmo erros e não acredita, pois o 

próprio acredita que se quiserem colocar uma base de pedra-cupim tudo bem, mas que seja colocada 
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a pedra brita por cima, e se não com a pedra brita por cima é só ir olhar por aí que todos os asfaltos 

que foram feitos somente com a pedra-cupim todos afundaram e racharam. Cita que é dinheiro 

público que é gasto então que não façam, pois se é para fazer mal feito deixem de fazer. Fala sobre 

as quadras que estão sendo feitas no município e que ao todo são cinco quadras que vai dar um valor 

de trezentos e dez mil reais, o que não é pouco e que deve ser fiscalizado e olhado e que é do 

recurso próprio, pois às vezes se perguntam onde está indo o dinheiro. Diz que são cinco quadras 

asfaltadas em roda do colégio novo e estas quadras aqui do centro e a do lado do CTG, e que tudo 

custou trezentos e dez mil reais e diz que quem lhe passou foi o secretário de Planejamento. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Fala 

do Miro que fez um belo trabalho no Carovi junto com a comunidade. Ressalta que vestiu a camiseta 

e se não fosse o senhor Miro, a Câmara de Vereadores e o município ia demorar uns dias para 

começar as aulas. Fala que foi um belo trabalho para os alunos retornar as aulas e não perder o ano, 

isso é bonito para a comunidade. Quando fala da agricultura o que foi vendido da secretaria foi oitenta 

mil reais, dois tratores, o gol, a calcareadeira, e a roçadeira, e se fosse voltar a investir na agricultura 

o secretário não precisava estar pedindo nada e o próprio diz que é isto que quer colocar, pois se 

venderam as coisas da agricultura tinham que investir novamente na agricultura, é o mínimo que se 

faz. Diz que o secretário está desesperado e o próprio dá razão, pois no tempo que o próprio era 

secretário tinha noventa mil reais e o secretário de agora tem oitocentos mil reais. Comenta que no 

tempo que o próprio era secretário tinha que “fazer milagre”, pois tinha cinco tratores e um tinha o 

motor fundido e nunca foi preciso pegar dinheiro do fundo, sempre foi recurso próprio da secretaria. 

Diz que é isto que quer colocar e não entende por que a secretaria não pode fazer assim, ressalta que 

pode sim, pois o Miguel estava lá e ajudou várias vezes e o próprio se pergunta onde está o dinheiro 

das mangueiras, e diz que não vê ninguém falar mais, dos cento e trinta mil reais da Consulta 

Popular. Ressalta, mais uma vez, que ninguém mais fala daquele dinheiro e o próprio se pergunta 

será que não vai aparecer os culpados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala ao colega Alacir que diz não entender, 

pois fizeram um orçamento da agricultura nessa câmara e a agricultura deve saber quanto tem de 

orçamento ou não sabem e o secretário também não sabe quanto recebeu de orçamento. Cita que 

cada secretaria tem um orçamento e onde está o orçamento da agricultura, sumiu? Comenta que 

estão em março diz estar preocupado quando vê um discurso aqui imagina os ouvintes que estão em 

casa e como o secretário não tem dinheiro, mas teve uma audiência pública nesta câmara e foi 

estampado qual seria o orçamento de toda a secretaria e agora um pergunta ao outro onde está o 

dinheiro. Diz que isso é brincadeira e vão parar de sacanagem, alguém deve saber o orçamento que 

tem, e se o ‘cara’ recebeu um milhão tem que dividir este milhão em doze vezes, são doze meses, ou 

será que alguém é louco ou estão achando que somos hipócritas. Fala que têm que parar de 

brincadeira e o próprio diz que tem que cada secretaria tem que saber o orçamento que tem, ou algo 

está errado. Diz não entender nada sinceramente e diz ficar até triste. Cita que hoje falou com o 

secretário de Planejamento que o governo veio a libera hoje a rede da água do Inhacapetum que o 

Prefeito Froner iniciou uma parte, foi colocada uma caixa baixo do nível e colocaram outra mais alta e 
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colocaram água para mais doze famílias. Diz estar passando isto para comunidade do Inhacapetum, e 

que acredita que seja porque não fez a fiscalização também desta obra. Fala que esta repassando o 

que recebeu e a forma que foi feita. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala ao presidente que vai dar uma sugestão ao 

mesmo para ajudar a comunidade do Carovi, o salão, que façam uma resolução de mesa e destinem 

um recurso para a prefeitura repassar uns materiais para reconstruir o salão do Carovi, que beneficia 

a toda a comunidade. Deseja a todos os cipoenses, domingo é Páscoa, uma feliz Páscoa a todos, 

com bastante saúde, paz e amor no coração. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que o colega Ibanez, como líder 

do governo, explicou sobre o asfalto e que realmente estoura tudo se deixar somente na pedra-cupim 

e que foi licitado para asfaltar a rua do seu Nezito e a do CTG, em setembro. Ressalta que foi um dos 

motivos que o próprio saiu da Secretaria de Obras, pois não se sabe de onde planejamento faz 

asfalto, e que quem faz asfalto e pontilhão e o secretário de Obras, mas que aqui é o secretário de 

Planejamento que faz tudo. Comenta que este é o problema e que deu trezentos e dez mil reais, e 

quando foi aberta aquela Rua do CTG e esta daqui foi com o maquinário da prefeitura que puxaram 

pedra para fazer a base, e que não foram licitadas estas duas ruas da escola, só que a empresa veio 

com retro, poclain, caminhão, rolo e são esses maquinários que estão tirando a pedra do Negro 

Palharini e está trazendo para os asfaltos, sendo que os maquinários são da firma contratada. 

Comenta que não entende isso, pois em uma o município tem que fazer e em outra tem que contratar 

e são trezentos e dez mil reais, e tem que ver o que está acontecendo, pois essas duas ruas foram 

licitadas separadas, e é a que o pessoal está fazendo tudo e que tem tudo que é maquinário deles aí, 

tem patrola, rolo. Fala que estão fazendo as mesmas besteiras novamente, pois se for colocar 

somente a pedra-cupim vai estourar e que isto podem ter certeza e que a base que fizeram em 

algumas ruas também vai estourar, pois a pedra não é boa, e quem conhece um pouco de pedra sabe 

que é uma pedra macia e vai estourar e tem umas que é boa a pedra, uma pedra pesada. 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: Para reforçar a fala dos colegas 

Ibanez, Jaques e Alacir, diz que trezentos e dez mil e mais oitenta mil, são quatrocentos mil. Fala 

estar fazendo um ‘sossega leão’, e que é um terço de um milhão de reais. Diz não duvidar e nem 

saber disso tem que fazer as coisas bem feitas. Diz achar que a melhor coisa que tem que ser feita 

com a secretaria da Agricultura, com os recursos, é convidar Fazenda e Agricultura para vir aqui e 

fazer o questionamento e não fica o mal entendido que pode existir e esclarecem aqui. Fala que os 

nove vereadores irão ver isto e se foi feito isso, foi feito aquilo, tem tanto no caixa, falta isso, falta 

aquilo e fica esclarecido, e principalmente, aquelas pessoas que dependem das máquinas, que ficam 

em casa preocupados, querem saber se vai ter como fazer o serviço e vai tranqüilizar, pois o objetivo 

maior da administração municipal é atender da melhor maneira aquela pessoa que realmente precisa. 

Comenta que temos pequenos agricultores e que alguns colheram bem e outros não colherem bem, e 

que realmente precisam da assistência municipal e aonde tem que estar, principalmente, a Secretaria 

Municipal da Agricultura. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 
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trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, 

PMDB: Fala que na função de vereador e quando o próprio vai usar a palavra procura se cercar de 

todas as informações necessárias, pois às vezes se entende alguma coisa de maneira errada e acaba 

transmitindo de maneira errada, e quem esta ouvindo acaba entendendo de uma forma destorcida, e 

assim acontece as coisas fazendo tempestade em copo de água, quando na verdade não é. Como 

exemplo cita a questão do fundo municipal de agricultura, este fundo foi até comentado pelo colega 

Jairo e que este fundo foi criado na administração passada e não foi usado, isto é para a comunidade 

entender, e que agora na administração atual o fundo está sendo usado e todos estão sabendo onde 

está indo o dinheiro do fundo, pois está sendo distribuída aveia e que é um programa municipal de 

aveia. Ressalta que é dinheiro do município que foi para o fundo, e que no momento que o município 

quiser dispor deste dinheiro ele volta, pois é questão de dotação orçamentária. Ressalta que o 

secretário de Agricultura está desempenhando um ótimo trabalho, e diz que a prova disto é o próprio 

que trabalha junto e vê o desempenho e o esforço do secretário em atender bem as pessoas, mas 

não vê a questão como falta de dinheiro e sim como a questão de dotação orçamentária, pois é só 

questão de arrumar o orçamento. Retorna a dizer que se a prefeitura dispõe deste dinheiro, o dinheiro 

volta para o caixa livre, mas que se também mediante o projeto de lei o dinheiro volta para o fundo 

novamente. Comenta que não há motivo para as coisas serem colocadas de uma forma diferente. 

Deseja uma feliz Páscoa a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta a Mesa Diretora e os 

demais presentes e agradece a presença do senhor Miro, presidente do CPM, e toda a comunidade, 

entre pais professores e alunos que ajudaram. Fala sobre o lava jato que a própria não sabia, ressalta 

que as suas filhas estudam no colégio, mas que não sabia, pois se soubesse já teria pedido há muito 

tempo e que se alguém da administração teria pedido já teriam providenciado, pois nem o seu 

Meneghini estaria sabendo que não tem lava jato. Ressalta que irão dar um jeito de comprar este lava 

jato “pra ontem” já. Fala que sobre os consertos dos tratores o dinheiro é da secretaria e que é do 

município, pois é para usar para o município de Capão do Cipó. Ressalta que este dinheiro é do povo 

e não tem por que ficar guardado para não usar. Diz que o colega Alacir, que chegou anotar falou em 

de quem será a culpa e a própria não entende, como assim aparecer um culpado, mas culpado em 

relação a quê. Ressalta que isto coloca certa dúvida em relação à integridade para o povo que está lá 

fora. Fala sobre as pedras que o seu Alcides foi ao local e resolveu, e em nome da própria, do partido 

do PMDB, em nome do prefeito pede desculpa para o Negro Palharini, pois se alguém invadiu foi sem 

conhecimento total do prefeito e do vice, tanto é que o prefeito se deslocou e foi falar pessoalmente 

com o Negro Palharini para resolver. Fala que isto foi alguma desobediência de algum funcionário que 

às vezes foge a regras, e não venham colocar aqui que isto foi uma coisa errada, que foi ‘por gosto’, 

que não foi assim. Pede que se tenham qualquer coisa que procurem a administração. Agradece e 

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

correspondências recebidas: OFÍCIO 06/2015, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, 

solicitando empréstimo Plenário para reunião o projeto habitacional Minha Casa Minha Vida, às 

09h30min do dia 08 de abril de 2015. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 004/2015, do Poder 
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Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de Sessão Solene em homenagem ao dia do município e 

dá outras providências”. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente pergunta aos colegas se concordam que o Projeto de Resolução de Mesa 004/2015 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 004/2015, sendo que ambas foram 

favoráveis. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA N° 004/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de 

Sessão Solene em homenagem ao dia do município e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

07/04/2015, 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, 31 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


