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ATA N° 10 / 2015 (Ordinária) 

Aos 07 (sete) dias do mês de abril 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 09/2015, da 

Sessão Ordinária do dia 31/03/2015, 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 REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Começa a sua fala agradecendo ao secretário de 

Planejamento, Cristian, a engenheira, ao Álvaro, ao secretário da Agricultura, Sr.Nenê e ao secretário 

da Fazenda que às quatro horas se fizeram presentes para esclarecer algumas dúvidas a respeito de 

dois projetos. Como eles comentaram, coloca aqui o que foi dito na sessão passada, que a Secretaria 

da Agricultura estava sem dinheiro, e até tem algumas pessoas que lhe ligaram para perguntar, por 

que recém estamos em março e os vereadores colocaram na Tribuna que a Prefeitura já está sem 

dinheiro. Diz que não é verdade isso aí, e o secretário da Fazenda veio aqui e explicou todas as 

dúvidas que perguntou, assim como os colegas Alacir, Jaques e Marilene, e dos vereadores que 

estavam aqui se tinham alguma dúvida, foi sanada. Coloca também que dia 18/04 é o aniversário do 

Município, é a comemoração dos 15 anos do Município de Capão do Cipó, uma grande festa na 

praça, a partir das quinze horas e vai ter mateada, brinquedos infláveis, shows com Black Rivers e 

Thainan Machado, presença das soberanas do Município, feira de artesanato, lançamento da 

campanha do agasalho e o bolo de aniversário dos 15 anos, com 15 metros de bolo. Ressalta que 

esse ano o 15 estará em evidência no nosso Município. A pedido da patronagem do CTG usa o tempo 

aqui para deixar bem claro que o jantar baile em homenagem ao dia das mães, no dia 02/05, o traje é 

como quiserem, pois tem pessoas que estão achando que é só pilchado, mas a única coisa que o 

CTG não deixa dançar, mas pode até entrar, é o tênis de jogo de futebol, o sapatênis pode entrar, a 

calça jeans também pode, a mini-saia bem curtinha não pode, é como todos os outros bailes da 

patronagem onde o traje é a vontade. Então lembra mais uma vez dia 02/05 jantar baile com 

animação de Miro Dutra e Grupo Tropeada, estão se organizando, trabalhando a bem de receber 

todos vocês. Dá os parabéns a Diretora Cecília por essa belíssima ideia dela montar com os alunos, 

cada um dos alunos vai representar um vereador aqui da Casa Legislativa, têm que vir assistir e ver 

como eles os enxergam como vereadores da comunidade. Cita que quem vai irá lhe representar é sua 

filha, e quer ver como ela a acha como vereadora. Diz que foi uma belíssima ideia, pois desde 

pequenos temos que colocar na cabeça das crianças que elas têm que fazer parte da política do 
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município, nelas está o futuro de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Cumprimenta a diretora do colégio Julio Biasi e os alunos que estão participando da sessão, e diz ser 

uma ideia muito boa, e que o colega Rodolfo até os convidou para fazer o vereador e prefeito mirim, 

sendo que na época do Fernando já foi feito. Diz ser bom, pois já vão ‘pegando’ e de repente um 

deles seja vereador ou prefeito no futuro. Sobre a agricultura diz a colega Regina que tem outra ideia 

e que a Secretaria de Agricultura tem orçado um milhão e quarenta mil reais e não fez nenhum trator 

até agora e disse que tinha dinheiro. Não diz que não tinha dinheiro, diz que tinha, mas trator desde 

setembro quebrado e não foi feito. Diz que parte desse dinheiro, quase metade, é folha de pagamento 

e não pode mexer, mas o demais pode e os tratores só irão ser feitos se passarem quarenta mil para 

o fundo rotativo, só que ele chega no fundo rotativo e sai para os tratores. Questiona por que não foi 

feito antes ou por que não veio antes o projeto para fazer os tratores, pois os produtores têm que 

plantar aveia e está na época de plantio. Não questiona, pois cada um tem um jeito de administrar, 

mas trator se faz no início do ano. Cita que pediram ao secretário qual era o orçamento que tinha e 

ele não sabia dizer, sinal que não está mandando na Secretaria, senão ele saberia o valor que tinha 

para gastar com máquina. Espera que fique bem claro, que tinha várias pessoas e ele não soube 

dizer. Diz serem sabedores que só não se mexe na folha de pagamento, mas nos outros recursos 

pode se ‘jogar’ dentro da Secretaria. Se tem dinheiro diz que é incompetência de alguma pessoa. 

Ressalta que quando esteve na Secretaria há dois anos veio trator de uma administração para outra, 

fundido, e cada secretário que pega máquina estragada tem que fazer, senão ele não trabalha, e faz 

parte. Diz que o projeto está aí, vai licitar, vai mais um ou dois meses até ser entregue e em maio 

ninguém planta pastagem. Quem lida com lavoura sabe que em maio não adianta mais, pois agosto e 

setembro já se começa plantar as pastagens de verão, essa é sua colocação. Cita que aqui ninguém 

está dizendo que não tinha dinheiro, somente querem saber o porquê não foi feito antes, pois se 

votaram e aprovaram um milhão e quarenta mil, como não ia ter quarenta mil para fazer dois tratores. 

Diz que tinha, mas alguém falhou ou alguém não cobrou o que era de direito que ele tinha na 

Secretaria para fazer essas máquinas. Acha que é por aí que as coisas funcionam. Fala do belíssimo 

tempo que está ajudando os produtores terem uma bela colheita, estão conseguindo fazer um belo 

trabalho em suas lavouras, uma das melhores colheitas será esse ano com o tempo ajudando e é o 

que o pessoal está precisando. Ressalta que nosso município depende da agricultura e isso que o 

povo está fazendo, seu trabalho, e bom. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Cumprimenta os 

alunos da Julio Biasi e a diretora. Foi cobrado pela comunidade do Carovi, pois dia 20 de maio irá 

fazer um ano que o senhor Neuzo Pereira Batista doou, na sessão do Carovi, duas hectares para 

fazer um cemitério para a comunidade e o executivo sequer foi dar atenção ao senhor. Pede que vá lá 

e converse com ele, pois foi um ato que ele fez para a comunidade do Carovi, faz um ano, ele usou a 

palavra, têm gravado, e o Executivo não foi procurá-lo para fazer a matrícula do terreno. Diz isso, pois 

a comunidade está ansiosa que feche o terreno que foi dado. Foi comentado terça-feira passada 

sobre esses caminhões novos que chegaram e andando pelo município diz que já tem desvio de 
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função dirigindo caminhão. Deixa isso colocado à comunidade que está acontecendo, novamente, 

operador de máquina dirigindo caminhão, não estão os motoristas do cargo e já está tendo erro, pois 

foi comprado maquinário novo, mas os motoristas não são como deveriam ser. Diz que foi cobrado 

pela comunidade, e até foi dito pela vereador Regina dias atrás, sobre o dinheiro que o seu Miguel 

Garaialdi recebeu durante o tempo que ele era do Controle Interno da prefeitura e o mesmo ficou de 

devolver, e a comunidade está ansiosa e quer saber se foi devolvido ou não.  Convida a comunidade 

para a Sessão Solene, na próxima terça-feira, de aniversário do município, às 18 horas. Pede que 

façam seu chimarrão e venham comemorar os quinze anos do município. Faz pedido à Secretaria de 

Obras, do Passo do Tibúrcio, seu Joel de Moura passando onde seu Paulo Meneghini tem sua 

propriedade, que faça patrolamento e encascalhamento da estrada, e também no seu Rosalino 

Garcia, precisa de duas ou três cargas de pedras na sua estrada. Sobre os pedidos de informação, 

que mandaram ao Executivo, diz que já venceu o prazo e não mandaram. Gostaria que viessem para 

esclarecer a comunidade, pois ela os cobra e é o dever do vereador fiscalizar e mostrar como as 

coisas estão andando. Sobre a Secretaria de Agricultura se tem esse um milhão e quarenta mil reais 

em caixa, por que não fizeram antes, questiona. Diz que desde setembro esse trator está parado na 

Secretaria de Obras e agora que está na época de plantio acharam jeito de arrumar o trator, e a 

comunidade está ansiosa, pois a partir de maio precisa de pasto para as vacas e não vai ter. Fica 

preocupado. Agradece aos secretários que vieram aqui explicar, mas fica com a pergunta do porque 

ficou tanto tempo o trator desmanchado no pátio da prefeitura e agora que vão dar jeito, em época de 

plantio. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo os colegas que antecederam, responde, em 

primeiro lugar, sobre o motorista, e não é contra ninguém que vem aqui e defende uma causa, e se 

temos que corrigir vem errado de tempo, e sempre achou que secretário não podia dirigir, mas 

sempre secretário usou carro público e corriam para cima e para baixo. Acha que não é a função do 

secretário, por isso já fazem concurso para motorista e deveria ser o motorista dirigir e não operador, 

que é concursado para tal função e aqui não vem acontecendo isso, nem no passado e nem agora. 

Acha que é uma coisa que deveriam se preocupar. Outra coisa que diz ao colega Diego é que não 

fica preocupado com cercamento do cemitério e torce que nunca use, e não é que o município não 

queira, mas no momento certo, que houver necessidade o prefeito vai cercar, pois tem outras coisas 

mais necessários que esse cercamento dessa área doada para o Carovi. Diz que deixe lá e a hora 

que precisar certamente irão usar. Sobre os quinze anos do município, diz que já passou doze, outros 

comemoraram onze e agora o quinze, e vocês vão ser felizes, pois acha que não estará aqui quando 

fizer setenta e sete anos, será difícil. Faz pedido do seu Rui, seu Bohn e se Erasmo, duas trocas de 

lâmpadas. Não é de pedir troca de lâmpada, mas essa o homem disse que já pediu para vários e 

ninguém pediu para eles, e até explicou para ele que a situação é grave e que a Dilma pediu que 

desligasse a luz, e de certo é o que o que está acontecendo com o poste de luz, que acende e apaga 

e não acende mais. Disse ao seu Bohn que é economia de energia elétrica que está acontecendo no 

País, mas certamente vão mandar consertar essa lâmpadas, pois de noite fica escuro a Rua João 

Bolzan. Pede ao secretário que troque a lâmpada ou veja se é relé que as lâmpadas não acendem. 
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Sobre o que a colega Regina falou na presença dos secretários, acha bom esse relacionamento e fica 

feliz que quando tem os problemas tem que colocar e o presidente foi muito feliz que não precisou 

convocação, nem passar pela Câmara, só ligou para o prefeito e tiveram boa vontade de vir aqui. 

Acha que é isso que têm fazer quando tem um problema, é tentar resolver e só irão diminuir se tiver 

essa boa vontade de ter solução para resolver o problema. Acha que o presidente foi feliz em 

convocar o Pinheiro, o Cristian, a Rose, o Álvaro e vir explicar o problema. Fala que na terça-feira foi 

cobrado e na sexta-feira também foi cobrar deles e ouviu os mesmos discursos que está lá o contrato 

da empresa, de como seria feito o asfalto e também da Agricultura. Agradece e devolve a palavra à 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Pede moção de pesar ao senhor Tide Lima, uma pessoa que sempre 

estava ajudando nossa comunidade de Capão do Cipó no orçamento participativo e merece moção de 

pesar desta Casa. Hoje dia mundial da saúde e que bom se todo o brasileiro tivesse uma saúde que 

nem a do nosso Município para usufruir. Renato Sousa olhando tua pessoa aqui na Câmara, diz que 

parece que sabia e veio aqui para ser homenageado, pois o radialista Renato Sousa vai receber uma 

homenagem deste vereador, sendo radialista na Cipoense passa por jornalista. Faz esta homenagem 

e ressalta a importância do radialista para se expressar publicamente por meio das matérias que a 

gente vê ele e fica sabendo o que está acontecendo, se indignar ou ajudar na verdade o jornalismo é 

uma criatividade da comunicação. Agradece todos que colaboraram comprando a rifa em benefício à 

saúde do senhor Luis Amaral Machado que foi sorteado no programa de esporte do Anselmo e saiu 

para o guri do Manjolo, com número 116, era uma ovelha doada por senhor Cláudio Vieira, lá dos 

Palmeiros e esse senhor doente  é lá dos Palmeiros. Deixa seu repúdio a PEC 352 e os vereadores e 

todas as Câmaras, todos os políticos, prefeituras Municipais, vereadores estão fazendo um levante a 

PEC 352, ela diz que a partir do ano que vem querem dar só dois anos de mandato para quem se 

eleger, não sabemos quem estará aqui, o ano que vem dois mil e dezessete um “mandato tampão”, 

de dois anos. Isso um colega que sabe, um dia disse para ele jamais vão dar um mandato de seis 

anos para vereador, os governantes maiores que querem isso para eles, então sai eleições para dois 

anos para depois unificar as eleições, “burros” que são, diz. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta a diretora Cecília e os alunos que se fazem presentes, 

novos vereadores mirins que logo estarão participando na sessão. Diz que tinha o Tide Lima um 

amigo particular, e faleceu domingo. Diz que ele sempre participou ajudando nosso município através 

de emendas da Consulta Popular, onde era crítico e vinha atrás pegar voto, e hoje tem a grama 

sintética e a academia popular que está saindo, graças ao Tide, que sempre estava aqui e dizia para 

irem atrás que tinha saído o dinheiro. Cita que ele era natural de canoa, criado as margens do rio 

Guaíba, em Porto Alegre, historiados, livreiro em Santiago, militando político do PT desde 86, 

defensor da economia solidária, apoiador e catador de materiais recicláveis, criado do movimento 

“Poetas da Ecologia” no Vale do Jaguari e colorado, onde sempre que atendia o telefone a primeira 

coisa que dizia era: “Saudações coloradas!” Diz que ele faleceu em Santa Maria e foi velado em Porto 

Alegre, tinha cinquenta e três anos, foi presidente do PT em Santiago, morreu de infarto domingo, 
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deixando esposa e filhos, sempre ajudou nas feiras do livro e era dono de um sebo e era membro do 

Corede Vale do Jaguari. Deixa pêsames a família e que todos os vereadores irão participar da moção 

de pesar, pois é mais um companheiro que nos deixou rapidamente. Sobre os pedidos de informação 

que o vereador Diego já falou, faz mais de mês que foram feitos e o Executivo sequer respondeu, foi 

feito de novo, pelo jurídico e a secretário, e na lei diz bem certo que dispõe sobre a responsabilidade 

do prefeito e dos vereadores. Acha que um pedido de informação é simples de fazer e acredita que o 

Executivo não mandou por falta de tempo ou não querem passar as informações para os vereadores. 

Diz que se não querem passar é por que estão escondendo alguma coisa, mas não quer julgar isso 

ainda. Torce para que mandem, pois tem um pedido que disse que ao pegar na mão vai à Promotoria 

Pública, e o povão está sabendo, que é dos motoristas, que é só desvio de função, como falou dias 

atrás. Cita que tem um caminhão que veio e nunca um motorista sentou em cima, sempre outras 

pessoas. Se for um dia ou outro, diz não ter problema, mas direto não concorda. Diz não saber por 

que chamaram dois agentes administrativos, que não tinha tanta necessidade e não chamaram 

motoristas. Cita que hoje falou com o vereador Miguel que um operário estava em um caminhão novo 

dirigindo. Diz que tem o Volks, que era do Brasileiro, pois ele está em um dos novos, tem quatro anos, 

e disseram que todo mundo pegam, ninguém engraxa e daqui uns dias não presta e tem só dois 

caminhões de novo. Diz que sua preocupação é essa, e que coloquem a pessoa certa que pode 

cobrar dela, pois cada um tem que ter responsabilidade, deveres e direitos que têm que ser cumpridos 

e acredita nisso. Se preocupa, pois estão fundando o horto no assentamento, o qual a câmara e o 

Executivo liberaram o dinheiro, mas eles dependem, do acerto que tinham, mais onze mil para as 

mudas que será devolvido do fundo rotativo e, simplesmente, disseram que não tem dinheiro e 

querem arrumar o trator com esses quarenta mil do fundo. 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. Cumprimenta 

os alunos Kailane, Gabriel, Igor e Douglas Gabriel que estão prestigiando a sessão acompanhados da 

professora Cecília. Cumprimenta três ex-alunas suas e demais presentes. Aproveita para agradecer a 

presença dos três secretários aqui na câmara, hoje, pois o melhor que se faz é esclarecer situações, 

afinal não somos uma cidade tão grande que não se possa fazer um encontro desse mensal, que os 

secretários marquem. Diz que, certamente, terão várias perguntas, principalmente os que não são o 

quinze, como disse a colega Regina, são o onze, e têm várias perguntas a fazer e se o secretário vir 

aqui não o irão deixar sem questionamentos, pois faz parte do papel, de vereadores e fiscalizadores 

do município. Convida e aproveita a presença do Renato Souza, até para ajudar e ceder um espaço 

para divulgar a sessão solene da câmara. Inicia falando que começa diz treze com a abertura da 

semana do município, com apresentação da escolas, dia quatorze a sessão solene com palestra do 

senhor João Gentil de Andrade Ávila que irá falar sobre o tema família, dia quinze o segundo encontro 

municipal de educação, no CTG Gumercindo Saraiva, diz dezessete inauguração da Casa do 

Agricultor e dia dezoito, a partir das quinze horas na praça Rubem Machado mateada, brinquedos, 

shows, feira e lançamento da campanha. Acha que o numero quinze, tirando o fato de ser da sigla da 

colega, é um número simbólico, pois quinze anos é quando uma menina-moça se mostra para a 
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sociedade e os quinze anos de Capão do Cipó é o momento, já se mostrou e tem condições de se 

mostrar muito mais, que tem virtudes, seriedade e crédito. Entende que o momento é de 

comemoração. Pede que compareçam aqui na câmara escutar a palavra dos líderes, dos convidados 

e após a palestra do convidado e comemorar esse momento que Capão do Cipó atinge os quinze 

anos. Diz ao colega Ibanez que dificilmente estarão nos setenta e sete anos, mas podem, com avança 

da medicina, até tentar e chegar de bengala para comemorar. Voltando à seriedade diz que quem 

dera pudessem ver Capão do Cipó sendo bem administrado como foi nos três prefeitos que 

antecederam e continuasse esse tipo de gente com essa seriedade e compromisso daqui a setenta e 

sete anos. Cita que nossos filhos já estarão velhinhos, mas nossos netos ou bisnetos certamente 

terão uma cidade, justa, bonita, progressista, a qual pensaram quando emanciparam. 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. Cumprimenta a diretora Cecília e demais alunos que prestigiam e demais presentes. Parabeniza 

o Renato Souza pelo seu dia. Pede a Secretaria de Obras que seja patrolado, empedrado e passado 

o rolo na estrada da caixa d’água do Entre Rios, descendo para o Progresso, próximo a dona Elma, 

está muito ruim, lhe ligaram ontem, que até a menina deixou de ir à escola dia de chuva. Não sabe s e 

o transporte não foi ou ela não pode sair de casa. Solicita empedramento e passar o rolo na frente do 

estabelecimento do senhor Kiko e da dona Marivani, já havia solicitado, próximo ao Hélio Pletz. Pede 

que aproveitem que o rolo está trabalhando, ao menos diz ter visto próximo ao assentamento da Sepé 

e façam o serviço antes o inverno. Diz ao colega Ibanez que pessoas estão lhe cobrando sobre 

associações, e se não se engana tinham ficado dez mil reais para doze associações e gostaria que o 

colega explicasse quando será repassado esse dinheiro, como representante do governo. Frisa o que 

o colega Diego disse, pois é preocupante, e já há um ano que o senhor Neuzo e a professora Jacira 

doaram duas hectares, e se estão pedindo para ganhar quarenta mil estão deixando de ganhar 

sessenta mil, no mínimo, pois são duas hectares de terra. Cita que algum colega não demonstrou 

muito interesse, que agora não é muito significativo, mas somos mortais e não sabemos do que vem 

depois, se ganhamos ou não. Torce que tudo de certo e que o Executivo demonstre essa boa 

vontade, que eles estão proporcionando em fazer o cemitério, fechar e escriturar a terra ao menos. 

Diz que não torcem para que ágüem morra, não é o que querem, mas que tenha uma garantia que 

eles estão dando e que a prefeitura receba. Diz que foi questionado na reunião aqui com alguns 

secretários e a engenheira, e continua se preocupando com a construção das casas, disseram que 

não é responsabilidade da engenheira e ela não tem tempo de fiscalizar, também, só que estão se 

deteriorando, como falou semana passada, as vigas de muitas casas e se não houver fiscalização, 

depois de concluída, começa haver rachaduras quem irá responder é o Executivo e não a empresa. 

Questionou a empresa e não tem garantia. Sobre os quinze anos do município que o colega falou, 

tinha escrito algo semelhante, é o debut da nossa cidade e como o colega falou está bonita, e tem que 

se apresentar ao menos limpa para a sociedade, pois, de vez em quando está meio suja, e a ‘moça’ 

tem que se preparar para os quinze anos e que os responsáveis saibam conduzi-la, pois afinal ‘ela’ é 

menor de idade, ainda. Acha que a ‘moça’ tem que estar bonita e asseada para receber seus 
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convidados na praça. Deixa sentimentos aos familiares do Tide, conhecia-o, não por que faleceu, pois 

muitos só se tornam bons depois que morrem, mas ele foi muito importante como os colegas Jairo e 

Jaques frisaram. Diz estarem aguardando os pedidos de informação, pois o tempo já esgotou. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dirige-se ao 

Renato Souza, radialista, e um radialista é um jornalista na cidade, e todos sabem que a rádio 

Cipoense é muito ouvida aqui. Diz que a discussão da política e a divergência de ideias é normal e faz 

parte. Com relação ao que foi comentado sobre a reunião com o secretários, aqui hoje a tarde, a qual 

foi muito proveitosa, até pensou que o assunto tinha sido sanado e todos tinham entendido, mas 

parece que não. Diz que de certa forma vai cansado, com a discussão,e se detém que muitas vezes a 

população espera mais dos vereadores, e que aqui da Tribuna saia ideias que vá beneficiar a 

comunidade lá fora, e em muitas ocasiões a sessão toma um rumo, de detalhes que não teriam muita 

importância, ao menos é o que pensa, e que fica muito mais na picuinha. Fala que é muito cobrado 

por eleitores sobre isso, e dizem que ligam o rádio pensando em ouvir uma discussão proveitosa e 

acaba, muitas vezes, os vereadores batendo boca, e esse não é o objetivo de uma câmara, ao menos 

é o que pensa. Com relação ao plantio de aveia, do porque não foi arrumado o trator antes, diz que irá 

fazer o jogo, pois toda ação tem uma reação. Diz que não foi arrumado antes, pois estão no aguardo 

dos tratores que, mais dia menos dia, estarão aqui. Cita que cada um tem a forma de administrar e se 

a prefeitura entendeu que pegando esse dinheiro, que é do município, e a dotação orçamentária 

saindo do fundo irá solucionar o problema e vai arrumar os tratores, nem irá entrar no detalhe, pois o 

mesmo foi muito bem explicado antes. Diz que o fato é que o trabalho está sendo feito. Diz que ano 

passado os colegas tinham uma preocupação, a qual diz estarem certos, pois têm que se preocupar 

mesmo. Cita que eles diziam que os tratores estavam estragados, que não iria dar tempo de plantar a 

pastagem, e assim por diante. Fala que a meta final foi atingida, o serviço sal, e têm que trabalhar 

assim e não passar frio antes do inverno. Dessa forma repte isso, novamente, e o produtor fique 

tranquilo que a meta será atingida. Diz que o secretário não comentou sobre o orçamento, pois ao 

certo não quis dar muitos detalhes, mas todo dia ele está com a planilha de orçamento, que o próprio 

diz ao secretário quanto tem em cada rubrica. Reitera que muitas vezes se perde tempo discutindo 

esses pequenos detalhes que não acrescentam em nada e se preocupa com isso, pois entende e 

acredita e se elegeu vereador para discutir grandes ideias que venham acrescentar para a melhoria 

de vida da comunidade de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Comenta sobre o comentário da colega 

vereadora a respeito das associações. Ressalta que faz seis anos. Lembra que participou de uma 

inauguração de uma reforma de uma associação, diz a colega MarguttI que foi no Rincão dos 

Palharini, e que foi feito um coquetel  e uma festa para aquela comunidade. Diz que foram mais de 

seis anos e que quatro ficaram esperando, pois não saía do papel. Fala que agora está no quadro de 

projetos para ser reformada e transformar em associação. Ressalta que das outras associações tem 

quatro que estão legalizadas no município e que apenas quatro hoje estão aptas a receber recurso. 

Diz que tem que saber também se estas três associações entraram com algum pedido de reforma ou 
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de melhorias para ser feito, senão certamente não será atendida e que sem projeto não sai nada do 

papel. Ressalta que todos sabem como funciona e que a parte das associações está explicada. Fala 

que outra coisa que acharam preocupantes é que a ponte do Camaquã está pronta, e que parece que 

a maioria dos caminhões está preferindo sair lá pelo Vicente e pegar o asfalto, o que diz que não 

entende do por que não estão passando na ponte e não entende o que está acontecendo do outro 

lado, se tem algum borrachudo ou alguma coisa, pois estão preferindo não sair no Camaquã e pegar 

e sair na dona Olga e fazer um trajeto mais longo. Fala que pediram que o próprio falasse isto na 

câmara, moradores do Carovi, pois não entenderam por que não está sendo usada a ponte agora que 

esta pronta e liberada. Dá os parabéns ao secretario Afonso e acha que o secretário foi muito feliz 

com vários pontos e o primeiro é da forma que ele está conduzindo a Secretaria de Agricultura, da 

forma que está sendo distribuída a aveia. Concorda com o secretário que quem precisa de um saco 

de aveia leva só um e não precisa levar os dez sacos, e que se precisam os dez leva os dez também. 

Fala que é isto que tem que acontecer mesmo, e é isto que está acontecendo. O próprio acha que o 

secretário está fazendo o certo e dedicado nas coisas que vem fazendo. Agradece e devolve a 

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

que foi uma grande perda, não por um partido, mas pela pessoa que era o Tide Lima, o qual teve o 

privilegio de conviver por mais de cinco anos e sabe da dedicação que tinha com o Corede, e o colega 

Jaques foi muito feliz nas colocações. Acha mais do que justo a Casa encaminhar ofício à família 

desejando pesar pela perda. Ressalta que o mesmo fará muita falta para o Corede, para os 

municípios, pois era parceiro, companheiro e sempre estava auxiliando nosso município. A respeito do 

15° ano de emancipação político-administrativa de Capão do Cipó, diz que o presidente já disse tudo, 

e que cada um que entra fez uma parte e é muito importante esses quinze anos, um grande começo, 

diz a diretora, pois a mesma sabe disso, pois se dedica e trabalha com os alunos e tudo começa, às 

vezes, pouco valorizado por quem deve, mas sem educação, certamente, não se chega a lugar 

nenhum. Parabeniza a iniciativa do presidente, da diretora, dos jovens que estão aí, pois é muito 

importante e sem educação, tenham certeza que não iremos chegar a lugar algum. Diz ser isso que 

espera do Capão do Cipó, que continue a passos largos crescendo, e diz ao Renato que a rádio é 

fundamental para o desenvolvimento do município, como sempre disse. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Sobre os quinze 

anos do município, diz que toda a comunidade é merecedora da comemoração, não só desse ano, 

mas dezesseis, dezessete e desde o primeiro que veio, pois todos ajudamos a construir o município e 

cada vez mais vendo as coisas acontecer e o progresso chegando e o que éramos antes de virar 

município. Diz que devem vir mesmo comemorar e comer um pedacinho de bolo, que é de todos nós, 

com um pouquinho de suor de cada um nessa comemoração. Sobre as associações de moradores, 

diz que são muito importantes, assim como as reivindicações da comunidade, a diretoria que se 

forma, a sede que se constrói e não é diferente do bairro Santo Antonio. Pede ajuda ao Nelson e a 

professora Cecília e quem reside no bairro, para quanto antes reunir a comunidade e registrar a 

associação de moradores do bairro Santo Antonio, a lei já passou pela Casa e está delimitado o local, 

a área, e só depende de marcar um dia e reunir a comunidade e elege a diretoria. Agradece e devolve 



0106 

 

a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala 

rapidamente e aproveita já que estão falando em associações e ressalta que as associações têm 

direitos. Fala que no assentamento tem uma associação e que todos sabem que veio um trator do 

governo do estado, uma ensiladeira e uma plantadeira. Ressalta que deu problema no trator e que 

tiraram e não devolveram mais e que não vão mais devolver. Diz que faz uns quantos dias que não vê 

nenhum operador em cima do trator e que só vê operário e operador não. Ressalta que pelo menos 

poderiam devolver o trator para a associação continuar fazendo o serviço nos assentamentos. Fala 

que quem desce ali para o assentamento tem uma água que cortou, bem ali no seu Francisco, pois é 

um caos, os caminhões subindo e tem aquela valeta atrapalhando, e é simples, que é só descer e 

subir com uma patrola e está resolvido o problema. Fala que agora acredita que não seja mais 

problema arrumar as estradas e puxar pedra, pois tem cinco caminhões e quatro patrolas e que três 

são novas. Diz que tem a que a Dilma deu, a que compraram agora e a Case está em ótimo estado e 

a Volvo e que a outra está sem pneu, ali na feira, o que daria cinco patrolas se fosse colocar pneu e 

mais cinco caminhões. Ressalta que não tem o que pare na frente. Fala que se faz um bom serviço se 

o secretário quiser trabalhar, e que o problema na Secretaria de Obras é que tem cinco caminhões e 

somente três motoristas. Fala que é para chamar os motoristas e que tem um motorista que é lotado, 

mas que está em outra secretaria, ou seja, em outra função. Fala sobre iluminação pública que o 

colega Ibanez pediu para o bairro Santo Antonio, e que não tem como colocar se os vereadores não 

pedirem. Fala que o secretário, que é da iluminação pública, mora em Santiago e não está aqui. 

Ressalta que esta é a preocupação do próprio. 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 ter coisas que ficam insistentes e será a quarta sessão seguida que 

fala a mesma coisa. Diz que no momento que a prefeitura adquiriu máquinas novas, patrolas e 

caminhões quem tem que estar lá em cima, diz que se fosse de uma empresa com sua pessoa seria o 

motorista mais antigo, mas é um critério do prefeito. Diz que insiste nessa questão, pois se tem um 

motorista e acontecer alguma coisa tem como cobrar essa pessoa e dizer a essa pessoa que quebrou 

o caminhão, ou estragou algo, mas quando um sai, sobe e vai indo, fica meio que sem dono. Espera, 

não diz falar pela última vez, pois não adianta, mas espera, já um investimento dessa magnitude, um 

valor de um milhão e duzentos mil reais não pode ser atirado de qualquer jeito. Como vereador, 

particularmente, espera que o prefeito faça uma reunião e coloque um motorista e um maquinista 

definitivo e ele vai ‘tocar’. Diz que é assim que funciona, simples assim, como costuma dizer e não 

ficam criticando e cobrando. Diz a colega Miguel, que cobra, também dará razão, pois sabe que o 

certo, nesse caso, é isso, um motorista, um maquinista, um tratorista, e as pessoas que estão em 

cargo em comissão, ou que não têm habilitação, ou têm, mas não estão na função, cada um no seu 

canto. Diz que igual a música: cada um no seu quadrado. Diz ser uma ideia, que as coisas se 

encaminham. Concorda com o colega Ibanez que as coisas já vêm de longo tempo, mas não tem por 

que não corrigir algo que está errado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: Se associa aos votos de pesar ao senhor Tide Lima, pois era um cidadão sempre 
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presente no município e que sempre era envolvido com a militância política e se associa aos votos de 

pesar para esta prematura morte do Tide Lima. Parabeniza a professora Cecília pela iniciativa que 

está tendo em trazer os alunos na sessão da câmara, o próprio acredita que o cidadão se forma na 

família, na escola e na sociedade. Ressalta que são os três pilares que dão formação ao cidadão. 

Fala que em tempos de ligar uma televisão e ouvir barbaridades sobre a classe política, e se sabe que 

a classe política hoje está bastante desgastada, ressalta que precisamos reintegrar e afirma que 

também existem políticos sérios e comprometidos com a sociedade. Fala que tem uma preocupação 

que o próprio vê e conversa, e que a cada dia mais as pessoas estão se afastando da política e aí é 

uma situação um pouco complicada, por que se o cidadão é bem intencionado e ele se afastar da 

política, ele acaba dando espaço para pessoas mal intencionadas. Dirigi-se aos alunos que estão 

nesta Casa e fala que o futuro deste município está na mão dos alunos, pois amanhã serão os alunos 

que vão estar de vereadores e prefeito de Capão do Cipó. Ressalta que é para gostarem da política e 

estudarem a política para se preparar para um dia ocupar um cargo desta natureza. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Agradece ao Renato Souza por esta grande ajuda que dá na rádio e ao CTG. Fala 

que leu no face do Renato Souza que estava partindo para a vida artística. Ressalta que quem sabe 

nós teremos um grande cantor e fala que é para o Renato ter sorte nesta nova jornada. Fala a 

respeito sobre o que foi falado que a engenheira colocou sobre as obras, e a própria concorda com a 

colega Margutti e que também se preocupa, pois foi pego este projeto pronto da administração 

anterior, e que a única coisa que esta administração de agora está é executando a obra e que tudo 

que tem no papel, de tantas bolsas de cimento e a quantidade de areia, estão apenas executando e 

que também os noves vereadores são fiscais e não podem empurrar tudo para a administração. 

Ressalta que qualquer um dos nove pode chegar, pegar o projeto e olhar que quantidade está 

colocando e diz mais uma vez que os vereadores também podem fazer isto. Fala que os vereadores 

são fiscais de qualquer obra da prefeitura, afirma que qualquer um dos nove vereadores pode entrar 

na prefeitura e pedir qualquer papel. Fala a respeito deste pedido de informação que está atrasado, e 

diz que vai cobrar da administração, pois os pedidos de informação que a própria fazia e os colegas 

vereadores nunca foram aprovados pela colega Marilene e os colegas partidários. Fala que vai entrar 

na brincadeira da colega Margutti, pois esta ‘moça’ que a colega fala que está um pouco desajeita, é 

por que ‘ela’ trocou de ‘pai’ faz dois anos e que antes ela tinha um ‘padrasto’ e esse ‘padrasto’ judiava 

bastante ‘dela’ e deixou-a meio rebelde, então o ‘pai’ de agora está tentando colocar ‘ela’ nos eixos, e 

se Deus quiser a administração vai conseguir. Fala que desde já dá os parabéns aos quinze anos do 

município de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, 

Líder de Bancada, PP: Diz que a ‘moça’, eles venderam o sapato, o único que tinha eles venderam, 

e ‘ela’ vai ter que desfilar descalça. Fala que a roçadeira foi vendida e não vai ter rua limpa no 

aniversário do município e vai ficar na sujeira, pois tiraram o sapato da ‘moça’. Dá pêsames a família 

do Tide Lima, o qual irá fazer muita falta, e tem uma verbinha da Consulta Popular que os colegas não 

falam mais, de cento e trinta mil, que os colegas deixaram perder e gostaria que eles falassem. 

Ressalta que quando volta cem mil do Afonso Hann, foi criticado e com razão, mas esse da Consulta 
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Popular foi cento e trinta mil por falta de projeto e plano de trabalho que foi perdido. Diz que isso o 

prefeito que os disse, um dia, que era culpa dele, da Secretaria e da Emater. Diz isso para verem que 

se perde dinheiro, e é justo. Sobre as casas, senão tivesse ficado esse projeto, talvez não fosse sair 

nenhuma, e quem cabe fiscalizar é a engenheira da prefeitura, pois se no projeto constava, e até 

gostaria que viesse o projeto para ver quantas latas de areia e quantos metro, pois tem certeza que a 

viga é dez por um, ou oito por um, não mais que isso. Diz que vereador nenhum tem culpa, e isso tem 

que dizer e quem fiscaliza é a engenheira. Diz que se ficar o projeto de um prefeito para o outro, ele 

dará continuidade, o que sempre acontece. Diz ao Miguel que sobre Agricultura irá voltar falar, pois 

tinha mais pouco mais de quinhentos e noventa mil e o trator nunca ficou parado quando foi 

secretário, e agora tem, com esses quarenta que vai passar, um milhão e oitenta, e a comunidade que 

olhe e julgue como deve ser feito, e não é quem vai criticar. Cita que irão ter que pedir um pedido de 

informação ao secretário para ver quanto ele tem de recurso livre na secretaria dele, é o que irão fazer 

na próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 11/2015, da Secretaria de 

Educação, convidando para II Encontro Municipal de Educação, com início às 08h30min e 

encerramento às 17h00min, do dia 15 de abril de 2015, no CTG Gumercindo Saraiva. CONVITE, da 

Coordenação da Capela Nossa Senhora Conquistadora do assentamento Santa Rita, para festa em 

homenagem às mães, com início às 10h00min do dia 10 de maio de 2015. PROJETO DE LEI N° 

001/2015, do Poder Legislativo, que “Altera a redação do Artigo 1° da Lei Municipal n° 059/2001 e 

suas alterações posteriores, que fixa os valores das diárias para os vereadores e servidores da 

Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências”. CONVITE, do gabinete do prefeito, para 

festividades alusivas ao 15° ano de emancipação político-administrativa, de 13 a 18 de abril, conforme 

programação em anexo. 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 LEI 012/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2015”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. 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 
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providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão, que será solene dia 14/04/2015, em comemoração aos 15 (quinze) anos de emancipação 

político-administrativa do município e palestra com o Senhor João Gentil de Andrade Ávila, sobre o 

tema “Família”, 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, 07 de abril de 2015. 

 


