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ATA N° 16 / 2015 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio 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 15/2015, da Sessão Ordinária do dia 12/05/2015, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Agradece pela grande festa lá no Nova 

Esperança no domingo, que os organizadores fizeram em homenagem àquele assentamento, uma 

belíssima festa, povo unido se divertindo e a gente vê o empenho da comunidade, porque ali alguma 

coisa falta para aquela comunidade, como falta em outras comunidades também, mas se sabe que 

com o decorrer do tempo muitas coisas podem ser realizadas, através do Executivo para as 

comunidades do interior. Começa pedindo ao Prefeito Municipal que olhe com carinho, seria até o 

departamento de trânsito, quem vai para a escola nova lá necessita um quebra-mola, temos dois lá 

embaixo, então se ficasse um ali seria muito importante, pedido das mães por causa das crianças, 

pois tem uma parada de ônibus, aí frearia a velocidade de caminhões e carros que passam ali, e o 

quebra-mola seria essencial, de repente, para evitar uma tragédia nesse local. Parabeniza a 

APICIPÓ, dia vinte dois, sexta-feira, é o Dia do Apicultor, temos aqui no município associações de 

apicultores e sabemos que é colhido em torno de vinte e duas toneladas de mel por ano, uma renda a 

mais que tem para essas famílias, pois sabe a importância de cada apicultor no município. Dá os 

parabéns a APICIPÓ. Dia quatro de julho, diz que seu Nelson está presente, e tem a festa da 

AMBASA - Associação de Moradores do Bairro Santo Antonio -, pela manhã haverá um amistoso da 

Associação do Bairro com a prefeitura municipal. Gostaria que as comunidades se fizessem presentes 

e quem puder que participe do evento. Diz estar começando um trabalho na comunidade e diz 

agradecer muito ao Nelson pelo empenho que está tendo a frente da associação. Ressalta que foi o 

nome certo para Associação e está levando a “ferro” o trabalho e já mudou o aspecto do bairro depois 

da entrada do Nelson, como presidente da AMBASA. Fala que amanhã também é o primeiro 

campeonato que teremos no município, amanhã as dezoito e trinta e pede à comunidade e todos os 

bochófilos que queiram participar e ajudar primeiro campeonato de bocha, do município. Amanhã as 

dezoito e trinta, no Clube Aliança, avisa de uma reunião com membros da prefeitura e do 

departamento de esporte, juntamente com a comunidade, e no dia trinta de maio terá mais um 

campeonato de veteranos na quadra sintética, que começa a tarde com oito equipe de veteranos. Cita 
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que a comunidade gostou e está incentivando a quadra sintética, que foi um avanço para Município. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9.  Pede a Secretaria de Obras que dê 

uma patrolada nas estradas, principalmente no assentamento Santa Rita e 14 de Julho, foram na 14 

esses dias, mas ‘sumiram’, e muitas estradas não foram feitas. Diz que a estrada do Stiler, quem vai 

ao seu Genésio, é uma ‘grosa’, que não tem fundamento, e o transporte escolar passa todo dia e não 

tem quem ande. Diz que tem patrola e é rápido fazer as estradas do assentamento, só dar um 

‘tombo’, com a umidade que tem e não tem previsão de chuva, fica bem bom. Diz que no Rincão dos 

Palharini, seu Placidino lhe ligou e pede que encascalhem a entrada da propriedade dele, pois antes 

era para outro lado e na partilha mudou e não tem como cruzar. Diz que no Negro tem bastante 

pedra-cupim e pode fazer e já deem um jeito na água para ele, pois em um dia vai e quatro não vai e 

é manga preta. Cita que no pai dele, seu Beroni, não tem água, nem encanamento, nem nada e é 

perto da Mara, pode sair por dentro do campo e coloca água para ele o cano é barato e sabe que tem 

o de ½ que colocam. Essa semana olhou que continuam levando lixo para a estrada quem vai ao 

assentamento. Diz não saber o que essas pessoas têm na cabeça, pois colocam lixo onde tinha os 

eucaliptos, sendo que tem o caminhão e se o caminhão não leva algum lixo, que as pessoas deixem 

em frente às casas que a prefeitura tem que dar um jeito de levar. Já disse que o assentamento não é 

lixo, tem pessoas que passam por ali, tem transporte escolar e é um caos e é na nascente que desce 

água para o assentamento. Diz que lhe ligaram esses dias, e cita que se o ‘cara’ não tem coragem de 

falar as coisas, não fale, pois denunciaram um senhor, o qual não cita nome, por que ele tinha 

enterrado entulho. Diz que esse senhor tinha autorização da Secretaria do Meio Ambiente, quando o 

Marcelo era secretário, e agora vieram na casa dele, o Ministério Público, e ele lhe disse que uma 

pessoa lhe ligou de número restrito, dizendo que o vereador Jaques que havia denunciado. Ressalta 

que foi sua pessoa, ainda, que ajudou esse senhor a encaminhar os papeis com o Marcelo, e que se 

o ‘cara’ não tem coragem de dizer quem é, que fique quieto. Diz que se tocar de denunciar alguém, irá 

assumir para a pessoa e acabou a historia, não tem que estar escondendo. Diz que se a pessoa for 

com jeitinho os ‘cara’ passam o nome de quem denunciou e o telefone, e o seu garante que não tem 

lá. Diz que o ‘cara’ lhe disse que achou que era alguém tentou lhe ‘puxar o pé’, ou que não lhe gosta. 

Disse que falou a ele que vá a Anatel e peça o número do fofoqueiro, pois é uma pessoa que não tem 

o que fazer e fica falando da vida dos outros. 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. Fala que a tarde 

tivemos audiência pública, aonde o secretário da Fazenda mostrou os números do primeiro 

quadrimestre de 2015, onde ficou claro as dificuldades que não só o município, mas todo o estado, 

país está passando, graças a Deus o nosso município, conforme a apresentação do secretário da 

Fazenda, encontra-se com suas contas rigorosamente em ordem. Fala que esse é um dogma, uma 

coisa que todos os prefeitos, desde o primeiro dia, mantém as contas em ordem, isso é bom. 

Lembrando senhores colegas hoje aqui nesta Casa, o novo plano municipal de educação que vai 

valer por dez anos, 2015 a 2025, ele foi discutido com a comunidade escolar, com todos os 
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segmentos, professores, funcionários, em dois ou menos, na abertura do ano letivo e esses dias no 

seminário municipal de educação que aconteceu, é significativo, são várias metas que esse plano 

pretende alcançar, por exemplo, universalidade do ensino fundamental, ou seja, nenhum aluno sem 

ensino fundamental, ampliar atendimento aos alunos que estão fora da idade em série, alfabetizar 

todas as crianças até o terceiro ano, porque hoje uma criança não ‘roda’ mais, mas até o terceiro ano 

ela tem que saber ler, elevar a taxa de alfabetização, e diminuir a taxa da analfabetização, apoiar a 

educação profissional ou técnica, estimular a qualidade do ensino superior e estimular a formação de 

pós-graduação dos nossos professores, para que eles sejam pós-graduados, e porque não dizer que 

sejam todos mestres em educação, quanto mais formação, uma educação de qualidade para o 

município. Colocou para a secretária hoje, perguntou se depois que foi feito esse projeto, se tinha sido 

levado até os professores para mostrar o que as comissões trabalharam no seminário, nas reuniões, e 

a secretária disse que vai conversar com o pessoal das escolas, mostrar aqui na escola Julio Biasi o 

que está chegando aqui nesta Casa para aprovarem. Acredita que ela vá fazer isso e até para ver o 

trabalho que os próprios colegas professores fizeram e o que resultou o trabalho deles nas 

comissões, nos grupos que trabalhavam nos dois eventos, tanto na abertura do ano letivo, quanto 

nesse do seminário, e aí esse projeto irão ter que colocar, pois eles têm um prazo, que está exíguo. 

Cita que, infelizmente, as coisas do nosso país andam assim, já chegou em cima da hora aqui para 

nossa secretária, então nós temos este prazo para nós voltarmos, mas a secretária conversando e 

certamente irão discutir aqui esse projeto, são coisas bem interessantes. Volta no tempo de líder para 

explicar mais algumas metas que querem mudar nesses dez anos. Sempre diz que prefeito nenhum, 

e câmara nenhuma deveriam dizer gastos em educação, e sim investimentos em educação, pois não 

se gasta, se investe. Infelizmente, diz que as palavras não são bem entendidas, mas com esse plano 

e a disposição de fazer o município crescer, não o que está faltando, mas uma mola mestra a mais 

instalada, a partir desse plano de educação, para atingir os índices, superar os que medem a 

educação no país e com isso receber mais dinheiro e oferecer aos nossos alunos uma educação de 

melhor qualidade. 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 seu Nelson, presidente do bairro Santo Antonio. Solicita 

ao departamento de trânsito que recoloque aquela placa perto do colégio, foi retirada para plainar 

aquele terreno e não recolocaram a placa de sinalização, está perigoso. Mais uma vez pede que 

refaçam o abrigo escolar próximo ao seu Viana, lá no Inhacapetum, não vai mentir, mas deve fazer 

uns dois anos que caiu e já pediu várias vezes e o inverno está aí e as pessoas usam para esperar o 

ônibus de linha, aluno quase não tem, mas as pessoas da comunidade que ficam aguardando o 

ônibus. A Capela São Luis, lá do Progresso, está convidando para uma festa dia 31, um almoço, vai 

ter missa pela manhã, acha que dez e pouco e as nove tem na sede. Diz que o almoço é dez reais 

antecipado e tem cartão a venda na rádio e também na loja e mais pessoas têm. Convida a todos os 

colegas, seu Hermenegildo também está próximo e os que puderem comparecer é em benefício da 

capela, vai ter música ao vivo e vai estar muito bom. A Secretaria de Obras solicitou semana passada, 

ligou para duas pessoas, não foi feito o serviço, mas se foi feito durante a semana que o secretário lhe 
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perdoe, o poço negro no seu Placidino, no Rincão dos Palharini, pois já foi solicitado a tempo, falou 

semana passada, que não foi transmitida e eles estão pedindo com urgência. Também lá nos 

Palharini que seja colocado pedra próximo ao seu Adão Garcia, e que seu Manoel conhece a estrada 

ali, chove e o transporte não desce lá e a menina tem que caminhar no barro. Não sabe se foi 

colocada pedra na estrada da senhora Verônica, no Nova Esperança, semana passada solicitou e não 

foi, domingo teve festa lá. Agradece a diretoria, estava muito bom, bem organizado o almoço deles. 

Solicita pedra na estrada do seu Adão Pires, a menina cinco e trinta da manhã tem que caminhar, 

atravessar banhado para pegar o transporte, pois não tem como entrar, foi feito um desvio e já 

pediram muitas vezes. Já solicitou semana passada, com eles não conversou hoje, se fizeram pede 

escusas ao senhor secretário. O colega Jaques falou alguma coisa sobre o lixo que estão colocando, 

descendo para estrada do assentamento, pede ao colega Miguel que está respondendo pela 

secretaria, acha que o colega está respondendo como fiscal também, que desça lá fazer uma vistoria 

nesse lixo onde o colega Jaques falou. Diz que o colega está respondendo por toda a secretaria e que 

dê uma averiguada lá, faça o favor. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. De imediato, respondendo a colega Margutti, diz não ter entendido o 

tom que a colega usou para questioná-lo dizendo que responde por toda a Secretaria. Diz confessar 

não entender a forma da colega se dirigir a sua pessoa, e lhe pareceu um certo deboche e acha que 

aqui não é espaço para isso, pois é espaço para gente que trabalha sério, ao menos vê dessa forma. 

Respondendo a colega diz que ninguém está deixando de produzir por falta de licenciamento 

ambiental, nem deixando de tirar licenciamento por isso. Diz que as coisas estão ‘correndo’ 

perfeitamente como tem que ser. Quanto ao lixo, diz que todos sabem que é proibido colocar e tem 

que ‘apertar na moleira’ de uma pessoa que larga lixo de forma indevida sabendo que tem caminhão 

que recolhe. Diz que alguém ver essa pessoa largando que denuncie e que falem que irão tomar as 

providências cabíveis. Sobre a audiência pública que teve hoje, comentada pelo colega Rodolfo, diz 

ser um privilégio o nosso município, diante da situação dos municípios da região, o nosso estar com 

as contas em dia. Diz que no Vale do Jaguari, município mais antigos que o nosso a situação não é 

nada boa e para nossa alegria e tranquilidade da população nossas contas estão em dia. Comentou 

na sessão passada, que não saiu, não foi transmitida pela rádio, que o nosso municio é o segundo em 

captação de recursos, do Vale do Jaguari, levantamento feito pela equipe do deputado Bianchini. Diz 

que Capão do Cipó só perde para Cacequi, é um número que nos deixa satisfeitos e nos dá a certeza 

que estão no caminho certo, de fazer as coisas como têm que ser. Diz que esse mês está sendo 

bastante comentada a questão da reforma política, dito até por um bispo da Igreja Católica, o qual não 

lembra o nome, que a política é a ferramenta capaz de mudar uma sociedade. Diz que através da boa 

política se pode mudar a realidade de uma cidade, um estado e um país. Fala que esse mês está em 

pauta uma votação, onde existem dois caminhos, e não se sabe o que irá acontecer, ou se espicha o 

atual mandato por mais dois anos e não tem reeleição, ou se faz eleição ano que vem, por dois anos, 

chamado ‘mandato tampão’, para emparelhar com as outras. Diz que está bem dividida a questão, 

mas parece que esse mês vai ter uma votação e algo será decidido nesse sentido. Cita que não estão 
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em nossas mãos a decisão, só nos cabe aguardar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre a audiência pública, que teve mais cedo aqui, diz que o 

secretário Pinheiro colocou que a situação financeira do município é razoavelmente boa, em 

comparação a outros. Mas a sua preocupação como vereadora e como parte da administração, é 

daqui para frente, pois a tendência é cada vez diminuir os recursos. Diz que esses recursos, tanto da 

União, como do estado, os repasses da gestão atual do governo do estado, estão em dia, o problema 

é da gestão passada que não foram passados. Diz que isso está prejudicando os municípios, e o que 

vem mal dá para ‘tapar o furo’ da gestão anterior, o que preocupa muito, pois na Saúde viram que é 

em torno de vinte e um por cento que o município gasta em saúde, maioria recurso vinculado, em 

torno de duzentos mil, e um milhão e pouco de recursos de repasses do estado e da União. Isso 

preocupa não só na Secretaria de Saúde, mas Obras, Educação e outras. Sobre a sua viagem a Porto 

Alegre, com o prefeito e o secretário de Planejamento, diz que estiveram dia treze na Assembleia, 

visitando a maioria dos deputados que estavam lá, conseguiram ou falar com os deputados ou com 

seus assessores. Diz que pediram ajuda para várias coisas, enquanto eles como deputados, e sobre 

o nosso cartório aqui, diz que são quatorze ou dezessete instâncias, para passar, e o nosso passou 

por todas, mas nem os deputados não sabem por que ainda não foi instalado. Deixaram o nome para 

eles procurarem agilizar isso. Foram na Secretaria de Educação falar sobre a escola e a creche, onde 

deixaram o número do processo, falaram com seu Itamar, que é chefe de gabinete, e no momento o 

estado tinha sete ônibus para distribuir para todos os municípios e Capão do Cipó ficou inscrito e é 

quase certo que iremos receber um. Tiveram na Secretaria de Desenvolvimento Rural pedindo que 

venha equipamento para trabalhar nos assentamentos, foi entregue ofício e foi feito ofício, separado, 

para ver se o município consegue maquinário não só para dentro dos assentamentos, mas nas 

estradas gerais, pois nosso município e cem por cento área rural, tem os transporte escolar que fazem 

todo o trajeto, tem o transporte do segundo grau, que não é obrigação do município, mas é uma coisa 

moral. Diz que sempre defende de o município continuar mantendo esse transporte para segundo 

grau, mas tem vários municípios da região que abriram mão de fazer esse transporte, pois não vem 

recurso para isso, mas aqui, anda, estamos fazendo. Entregou convite, em mãos, aos deputados que 

encontraram, e para o governador Sartori, convidando para nossa 5ª Expocipó, ano que vem. Diz que 

muitos dos que conseguiram falar, deixaram bem claro que a intenção é vir na feira. Acha que termos 

uma feira grande, com bastante autoridade, e, principalmente, quer fazer uma feira para contentar o 

nosso povo que é o que trabalha e paga os salários aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Sobre a audiência pública, diz que o secretário Pinheiro veio explicar sobre o1° quadrimestre, e 

segundo o secretário está tudo tranquilo. Diz que colocou a ele sobre as obras do município, e o 

mesmo disse que estão sendo ‘tocadas’ com recurso da prefeitura, com as contrapartidas. Sua 

preocupação é que o secretário foi a Brasília e trouxe trinta milhões em projetos, mas e como o 

governo não tem dinheiro, e faltam dois anos, ainda, essas obras irão ficar paradas. Diz que a creche, 

em 2016, tem que funcionar, e que aprovaram uma casa, que hoje funciona a Assistência Social, que 
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era para funcionar a creche, ficou um ano parada e não funcionou. Fica preocupado, pois foi colocado 

bastante dinheiro, contrapartidas altas, como no caso do colégio de mais de trezentos mil. Acha que 

se tivesse terminado as salas da Julio Biasi hoje o prefeito tinha dinheiro para trabalhar, os trezentos 

mil. Diz que não está criticando, pois cada um tem um jeito de trabalhar, mas talvez leve dois anos 

esse colégio, ainda, do jeito que estão às dificuldades do governo federal. Fala que se não cortar 

gastos aqui no município vai piorar e para mesmo. Sabe que não tem dinheiro, e não se faz milagre e 

sem dinheiro não se trabalha. Sobre os tratores, diz que as emendas não foram liberadas e pode vir, 

como não e amanhã ou depois esses tratores irem embora. Fala que não podem dizer nada, mas é 

assim. Preocupou-se quando o secretário disse que quer trabalhar, mas que não botou trator nenhum 

para vender, que foi o prefeito, ele não. Diz que trator gabinado, 2009, com ar condicionado e vender 

para trazer uns tratores simples. Diz que os mecânicos falaram que não puxa as globes de vinte 

discos, que tem que tirar dois discos de cada lado. Fala que tem três tratores de 95hp, se vende três 

ou quatro de 105hp e os implementos que são grandes. Diz que só temos uma globe de 16 e uma 

grade de 30 discos que eles vão puxar, e o que vão fazer, pois as outras grades são grandes e vai 

sobrar só o trator TL110 para puxar essa globe. Torce que venham essas emendas e saia logo, pois 

se chega voltar esses tratores será um caos na Agricultura do Capão do Cipó. Diz que o Jairo falou 

em quebra-mola, diz que é uma realidade que tem que fazer mais aqui na Avenida, como em frente 

ao Banrisul, pois tem dias que os ‘caras’ cruzam ‘queimando pneu’, e antes que aconteça o pior. Diz 

que no colégio tem que colocar, assim como tem no Bairro Santo Antonio, e outro em frente ao 

Banrisul e outro mais abaixo, para evitar que aconteça o pior. Diz que essa semana começa as 

encomendas de mudas, e que encomendem árvores para plantar na feira e fazer um projeto para com 

o tempo ter sombra no parque da feira. Diz que na outra sessão já pediu para limpar o Bairro Santo 

Antonio, e seu Nelson, presidente do bairro está presente, e está cheio de entulho nas ruas, ainda. 

Diz que tem que se olhar para o pequeno, também, pois se vier um grande o secretário libera e vai 

cinco ou seis máquinas para fazer. Diz não ser contra, mas se tem cinco ou seis máquinas para 

mandar para um só lugar, seis mil e quinhentos em óleo para levar essa máquina, como estourou 

umas mangas e foi fora, acha que com esse dinheiro limpam a cidade e não sobra nada. Diz que se o 

pequeno quer uma carga de terra tem que pagar quarenta e cinco reais, ou não vai e o grande vem e 

leva cinco máquinas, por dois três dias e não tem problema e se estoura manga quem paga é a 

prefeitura. Acha que tem que ajudar o pequeno e o grande, mas priorize o pequeno, que é o que é 

justo e não adiantam aqui ‘bater’, que as coisas têm que ‘correr’ certo. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Pede, em nome da comunidade do Rincão dos Palharini e o colega Ibanez que é morador 

de lá, mas não sabe qual o motivo que quando vão fazer aquela estrada, só fazem a geral e as 

entradas que tem que entrar o transporte todos os dias, manhã, meio-dia e tarde, não fazem. Fizeram 

a estrada geral e ficou faltando a que desce para o rincão do seu Miguel lá e amanhã ou depois chove 

bastante no inverno e ficam os alunos sem poder vir no colégio devido o transporte não entrar. Pede 

que o secretário mande fazer toda aquela estrada, pois a comunidade está sendo prejudicada. Pede 

também no Passo do Tibúrcio, pois tem uns trechos que não dá para andar e o prefeito passa todos 
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os dias ali para vir para a prefeitura e tem partes que é lamentável. Fala que passando o Passo do 

Valo, Rincão dos Beck, Capão da Batalha, também tem trechos que é lamentável, e pede que o 

secretário mande uma patrola a hora que der, pois temos quatro patrolas no município e deve dar 

para destinar uma para fazer esse trecho no Carovi. Fala que o colega Jaques comentou no 

assentamento Nova Esperança, quem desce o Paulo Stiler, que não tem cabimento. Fala que no 14 

de Julho também tem trechos que tem que fazer o mais breve possível. Diz ao Nelson, em nome do 

bairro Santo Antonio, que o que precisar estão disponíveis para ajudar a comunidade, estão para dar 

força, dia quatro tem uma grande festa já para dar início ao bairro. Pede ao Executivo que dê uma 

atenção ao bairro e seja feita aquela limpeza, assim como na Juvenal Garcia dos Santos, que está 

precária. Comenta sobre os tratores, e diz que é bom que vieram três tratores novos, mas seu Manoel 

que está presente e é um ótimo operador, sabe que se não fosse os nossos tratores serem 

turbinados, eles não faziam, pois eles tem 75hp e vinte discos em uma globe eles não vão puxar. Diz 

que sabem que não puxa, só se coloque um na frente do outro. Diz que não estão criticando, mas 

teriam que ter comprado de 105hp que puxava tranquilo as globe maior e todo mundo iria se servir 

bem dos tratores. Fala que quem entende um pouco de lavoura, quem é agricultor sabe como 

funciona. Fala que Deus o livre aconteça que esse dinheiro não venha para liberar esses tratores, eles 

terão que voltar, mas irão torcer para que seja liberado e os tratores fiquem no município, sendo que 

já estão bonitinhos em frente à prefeitura, só falta mostrar serviço para as comunidades que estão 

precisando e merecem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Cumprimenta seu Hermenegildo e 

esposa. Cumprimenta seu Nelson Vielmo, presidente da associação que está se instalando e o 

mesmo sabe que é um trabalho árduo, mas a comunidade precisa e é importante ter alguém que 

atenda essa necessidade. A respeito da feira, diz até achar que foi uma sugestão do próprio 

presidente, aqui nessa Casa, mas que se faça uma coisa projetada, com pórtico, o qual a presidente 

da feira já pediu a engenheira. Acha que terá de ser refeito o pedido, para que fizesse um projeto e 

não saísse plantando de qualquer jeito, e construir os gabinetes dos vereadores o da prefeitura e o 

pórtico de entrada. Acha que deveria ter sido feito um projeto, pois quem ganha é o investimento 

desse imenso pórtico que essa feira tem, e acha que ela merece ser bem estruturada e bem feita. Diz 

que é o que esperam e certamente a vereadora Regina sabe disso. Ouvindo os colegas que 

antecederam falar nas estradas do Rincão dos Palharini, diz que o rolo está lá, ainda, e acha que não 

terminaram as estradas e muitos moradores. Diz, pois está lado todo dia, reivindicam há anos, 

produzem leite e não tinham como tirar, mas agora as estradas estão prontas ou estão fazendo. Diz 

que no seu Adão já foi feita uma parte e o colega Jaques sabe disso. Fala que não é fácil entrar em 

uma comunidade e fazer até chegar a casa, mas no seu Adão foi feito mais de cinquenta por cento da 

estrada. Concorda que tem que ser feita, mas metade já foi cascalhada, e o Jaques já foi secretário e 

sabe disso. Cita que seu Placidino é seu parente, mas têm que chegar aqui e ‘jogar limpo’, e que o 

vereador Jaques sabe que foi cascalhada toda a entrada dele, até chegar a casa, só que houve uma 

sucessão e mudou a entrada e tem que cascalhar de novo. Até concorda que tenha, mas para ver que 

tem gente que não foi cascalhada, ainda, e produz, são agricultores, pagam impostos e dependem de 
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arrumar estrada. Fala como fica difícil para um vereador de uma comunidade, ter de ficar de um lado, 

mas acha que têm que ser coerentes nas coisas que estão sendo feitas. Fala que muitos pediram a 

mais de quatro anos e não tinha sido cascalhado, como foi agora, e produzem leite há muito tempo e 

quando chovia o caminhão nem podia ir a casa recolher o leite e perdiam. Fala que está sendo feita a 

coisa, mas não vão fazer tudo do dia para a noite em quatro anos, podem ter certeza e nenhum 

governo faz. Diz que todos os que passaram sempre ficou o que fazer e vai continuar ficando. A 

respeito das mangas, diz que temos quinze anos de administração e foi feito no primeiro ano de 

mandato. Fez o pedido para o secretário do Planejamento e o mesmo lhe disse que a sobra de 

dinheiro, do juro que vai dar das redes de água, iria colocar umas das comunidades englobadas é o 

Rincão dos Palharini, entre outras. É a promessa e espera que saia as mangas pretas, que é para 

todos e só a principal é PVC, o resto é manga preta que está dando problema, mas é coisa que deve 

ser feita e tem mais de um ano pela frente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Fala sobre o lixo e que cabe a cada um, 

responsabilidade. Diz que fica triste quando desce do município para o Rincão dos Palharini, pois uma 

vez o próprio juntou da casa dele até em frente o Clube Aliança dois sacos de adubo, de latas de 

cerveja. Ressalta que não dá para contar isto, pois é uma vergonha, e diz que não custa nada colocar 

dentro do carro de uma sacolinha e que aí é só trazer que mandam recolher. Afirma que está ficando 

feio para o município e para a comunidade, diz que tem que ter a boa vontade de cada um fazer a sua 

parte e não depender tudo do patrimônio público. Afirma que hoje todos dependem da prefeitura e que 

é a prefeitura para juntar o lixo, para arrumar as estradas, o próprio acha que cabe a cada cidadão 

cipoense também fazer sua parte, um pouco não vai deixar a desejar a ninguém, mas que não jogue 

lata para fora do carro e que se deve deixar a latinha dentro do carro e que depois junta e vai 

depositando. Cita que jogar na estrada é vergonhoso e que fica feio, pois a estrada a principal que é 

daqui do centro da cidade é virada em lata, e que é uma vergonha e que o próprio se sente 

envergonhado. Ressalta que poderia mudar a consciência de cada um e que é isto que se deve fazer. 

Fala que às vezes fica triste quando fala em abrigo escolar, o próprio ressalta que não entende por 

que tem umas comunidades que às vezes tem dois abrigos, e que foi construído um abrigo escolar 

em uma porteira e que a menos de quinhentos metros tem outro. Diz à vereadora Marilene que tem 

esquinas que tem um de um lado e outro no outro, e que estes abrigos estão mal distribuídos e que foi 

muito mal feito quando fizeram isto e que deixa a desejar muitas vezes uma criança que precise às 

vezes fica no tempo e na chuva. O próprio acha que se deve ser feito, mas isso vem de tempos e que 

se deve ter critérios para se fazer. Ressalta que sempre diz que antes de fazer algo se deve fazer um 

projeto do que se quer que seja feito, pois depois dá no que dá. Fala ao presidente que teve uma 

reunião em Santiago no COREDE a respeito da Consulta Popular e que tinha nove municípios e 

quatro prefeitos, e uma ‘pá’ de vereadores e gente do COMUDE e de várias regiões, mas conclui sua 

fala no tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Ouvindo o que é dito, o próprio se sente na 

obrigação de pontuar certas questões. Diz que cada um é livre para dizer o que pensa, mas que a 

verdade seja sempre em primeiro lugar, e que isto é fato. Fala sobre os tratores que é impressionante, 
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pois diziam que não vinha e que aí quando veio o trator não serve. Ressalta que trator, em primeiro 

lugar, não é carro de fórmula 1, e que não é para puxar uma globe em alta velocidade. Fala que se 

botar uma marcha mais baixa o próprio tem certeza que o trator puxa uma globe, o próprio diz que faz 

um jogo e joga que puxa, e não entende, pois os tratores estão aí e agora não serve. Confessa que 

não entende e que tem certas questões que se tem que pontuar e que se deve esclarecer, diz que é 

difícil de entender. Fala que nunca foi feito tanto para o pequeno produtor como está sendo feito 

agora, e que o pequeno produtor está sendo atendido. Analisa as coisas pelo resultado final. Diz que 

quando se vai brigar nas estradas para as coisas acontecerem, fica na estrada, mas que o resultado 

final será que o serviço de patrulha agrícola está sendo bem executado. Fala que não existe serviço 

atrasado e que os objetivos estão sendo atingidos. Fala que em relação à feira, foram plantadas 

duzentas e poucas mudas e que morreram, mas que a forma que tem, e que já foi discutida e 

colocada para o prefeito, que a única forma de ficar bem é colocar um zelador da mesma forma que 

foi colocado na praça, e que de outra forma as coisas não irão acontecer. Ressalta que quando se 

planta lá a formiga pega ou morre, e que enfim tem que colocar um zelador para cuidar do parque. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, 

Líder de Bancada, PMDB: Fala que outra coisa que reivindicaram foi o policiamento com mais efetivo 

para a Brigada Militar. Diz que o seu Alcides ficou de encaminhar um ofício descrevendo o tamanho 

do município e de quantos policiais se tem no município e também colocaram o pedido de transferir 

duas pessoas que são do município e que trabalham na Brigada Militar, mas que estão em outra 

região e que irão fazer o pedido para serem transferidos para o município também. Fala que também 

procuraram saber sobre o projeto das mangueiras, que vinha o financiamento que iria dar uma parcela 

de três reais por mês para pagar, se não se engana. A própria não entende qual é a dificuldade de 

implantar este projeto para o município, pois tem alguns produtores de leite que iriam pagar tudo de 

uma só vez e que agora vai dar uma parcela de três reais por mês, a própria diz que é um absurdo, 

mas que o projeto é assim. Fala que lembra que o seu Meneghini comentou que vai ter vários 

municípios que vão abrir mão deste projeto, mas que tem que mudar na essência. Fala sobre os 

projetos que o colega Alacir colocou da preocupação de não vir estas emendas, a própria diz que 

também se preocupa, mas que o município tem que ir atrás de projeto, pois dois tratores que foram 

conseguidos aqui para Capão do Cipó, através de projeto, teve uma contrapartida do município de 

noventa e sete reais. Diz que como um município do tamanho do nosso vai perder um projeto desses, 

com uma contrapartida de noventa e sete reais por dois tratores. Fala que isto não existe e que a 

prefeitura tem que ir atrás, e que se vim para o município, muito bom e se não vir, infelizmente não 

vem, mas que a administração fez a sua parte de ir atrás de recurso e ir atrás de projeto, isso tem que 

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

Fala quando foi o Froner o prefeito lá no Malheiro a Prefeitura ficou duas ou três semanas tirando o 

lixo. Diz ao colega Miguel que quando a Marilene falou não foi zombando, pois ela só colocou que o 

Meio Ambiente desse uma olhada e colocasse uma placa de proibido por lixo, isso que ela quis dizer, 

pois tem certeza se pegar o telefone e ligar para o Ministério Público amanhã eles estão lá notificando 

a prefeitura, porque tem que tirar aquele lixo como aconteceu no Malheiro, que seu Jorge ficou uma 
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semana ou duas, deu dois, três caminhões de lixo. Diz que o colega Jaques sabe é a realidade a 

prefeitura é responsável por este lixo. Cita que perto de sua casa estão jogando no corredor, é 

vergonhoso é só a pessoa se conscientizar e não fazer aquele trabalho. Questiona porque não jogam 

na frente da casa deles para ver se ficam bonito, não na frente da estrada e não na frente das casas 

dos outros, se a pessoa não quer para ele não quer para os outros. Não é criticar, mas é a realidade e 

fica feio para o nosso município, o lado que sair tem lixo. Quando se ia para Santiago, pois a primeira 

coisa quando enxergava em Santiago aquele lixão à esquerda, era sofá isso é feio, o pessoal tem que 

se conscientizar, o que não quer para o outro não quer para você. Quanto às emendas, diz que as 

emendas são cem mil, e os tratores vieram com 95 HP e daria de 105 HP tranquilo, talvez tenha que 

vir um projeto devolvendo dinheiro. Fala que não é criticar e tomara que venham trator e tomara que 

venham mais, talvez tenha que vir projeto devolvendo o dinheiro. Sabem que as emendas são cem 

mil e os tratores saíram noventas e poucos mil, talvez tenham que vir e ter que devolver este dinheiro, 

e é isto que estão preocupados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Ouvindo aqui a colega vereadora Regina 

acha muito importante e uma coisa que perdemos muito no Capão do Cipó, foi o efetivo da Brigada 

Militar, e deveriam olhar com outros olhos. Acha que foi muito feliz o prefeito Meneghini levar esta 

reivindicação e pedir mais segurança para o Capão do Cipó, pois chegou ter oito pessoas, brigadiano, 

que era o efetivo do Capão do Cipó e hoje tem dois, três efetivos. Realmente foi uma grande iniciativa 

do prefeito Meneghini a respeito desse efetivo. Estava colocando hoje ainda, foi tratado, mais saiu 

antes do fim da reunião em Santiago, do COREDE, e um dos temas foi o lixo. Diz aos vereadores que 

nove município tinha lá, e os nove estão preocupados quanto Capão do Cipó, estão armanezando nos 

seus municípios e não sabem nem o que vão fazer. Ressalta que eles estão com vontade de montar 

usina, reunir os nove municípios e um município achar uma área e colocar, e não sabe o destino que 

vão dar. Fala que a coisa é muito preocupante, outra é a Consulta Popular, que exigiram que fossem 

pagam os atrasados e não se faz a próxima Consulta Popular. Fala que vão levar para o governador 

esta ideia para receber, pois ficamos em segundo lugar, e é muito vantajoso para Capão do Cipó 

receber os atrasados do que fazer a consulta, pois seria um prejuízo para nós. Então vai ser 

negociado nos próximos dias e certamente vai vir novas notícias dessa negociação do COREDE. 

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

Partido, PDT: Parabeniza o nosso jurídico pelo aniversário dele e também pelo dia do advogado, que 

é o dia de hoje e comemora duas datas: onze de agosto e dezenove de maio, são privilegiados. Sobre 

o campeonato dos veteranos trouxe um recadinho para quem está jogando em Santiago, o 

campeonato dos veteranos representando o nosso município, amanhã tem jogo lá no cruzeiro com 

saída às 18h30min, e o sub 13 e o sub 15 domingo, também tem jogo lá em Santiago e domingo 

também com saída as oito horas. Sobre o bairro Santo Antonio, o presidente do bairro já acertou o 

recolhimento de restos vegetais que tem no bairro, parece que é amanhã que o caminhão e a retro 

irão, e algum pessoal do bairro vai estar disponível para ajudar, já está tudo acertado. Sobre os 

tratores, diz que está virado numa gangorra, veio um projeto para a Casa para arrumar os tratores, foi 

reprovado, o prefeito fala que bota o trator que não pode arrumar, em leilão, o povo ‘berra’, não 
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querem que vá a leilão. De certa forma, tem coisas que fica se questionado como que pode ser assim. 

Fica até pensando, se é tão fácil de arrumar um trator, se tivesse aprovado e os tratores estavam 

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

Representante de Partido, PT: Dá os parabéns ao Dr. Paulo, que o aniversário vai ser quinta feira. 

Diz que a vereadora Regina falou que os atrasados não vieram, o próprio ressalta que até o último dia 

do mandato do Tarso a Saúde estava a mil, a Segurança, a Educação e que agora parou tudo. Fala 

que ele tem chegar e dizer que fez, o que na verdade não fez, pois é um caos em todo o RS. Em 

relação à saúde, do SUS, segurança pública e professor é estado, e que não tem nada a ver com 

governo federal e que cada um tem que se segurar com as ‘unhas’ que tem. Diz que tem coisas que 

às vezes não entende, pois um fala uma coisa e outro fala outra. Ressalta que falaram na audiência 

pública que no momento que terminar o dinheiro pára tudo. Fala que o poço do Carovi só Deus sabe 

quando vão fazer, afirma que do assentamento não começou e nem vai começar, e que a creche é 

um caos e não vai sair também. Fala que se o governo federal não colocar o dinheiro não sai nada, 

pára tudo. Fala que os tratores que estão falando que fala isto e fala aquilo, afirma que os deputados 

não liberaram as emendas ainda e que foi a empresa que mandou os tratores para o município. 

Pergunta se vão esperar os tratores para daqui um ano dois anos colocarem trabalhar, o próprio 

acredita que não vão. Fala que o Executivo deve dizer que quando vem alguma emenda de algum 

partido, deve dizer qual partido que foi que conseguiu e não dizer que foram eles que conseguiram. 

Ressalta que tem cinco ou seis partidos aqui, mas que todos ajudaram no município de Capão do 

Cipó. 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: Usa uma 

expressão hoje que gostava de usar: vamos por partes. Primeiro deu uma ideia, no gabinete, no hall 

da prefeitura de criar o consulado do Grêmio e do Inter, do Inter é mais fácil, junta três, quatro 

colorados e reúne fácil, mas o Grêmio é um pouquinho mais complicado.  Parabeniza o Doutor Paulo 

pelo seu aniversário. Daqui a pouco a secretária vai ler o projeto que a professora Cecília enviou, do 

Aluno Nota 10. Diz ao presidente Nelson, que já disseram em outra ocasião que esta Casa Legislativa 

está a sua inteira disposição e aquilo que tiver dentro da lei, no nosso alcance, conte conosco. Sobre 

os tratores, entende que a preocupação do Alacir é simples, um trator de 85 ou 90 HP, até como diz o 

Miguel ponha uma marcha a menor, vai puxar a globe, mas vai render menos e vai gastar a mesma 

coisa, são questões de economia. A questão é os pneus vai patinar e vai gastar o pneu mais rápido, 

mas são os tratores que temos hoje e vamos ver se consegue fazer andar. Sobre o policiamento acha 

que o governo, os colegas tiveram lá e o prefeito, o número de policiais não vai aumentar e não 

adianta pensar que vai vir três ou quatro policiais que não vai vir nunca mais, o que tem que ser 

investido é no sistema de monitoramento, que é para já que tem que ser feito. Parabeniza o vereador 

Ibanez pela sua ideia, não sabe se foi sua ou na reunião que o senhor estava. Concorda que vamos 

receber o que temos, para depois dividir o que não temos, é muito mais fácil dividir o que temos e não 

nos envolver, gastar correr, para ficar em haver, vamos dividir o que está lá e só voltar a Consulta 

Popular quando as coisas normalizar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura 
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das correspondências recebidas: CONVITE, do 5° RPMon, para solenidade de passagem de 

comando, dia 20 de maio, às 14h00min, na sede do 5° RPMon. CONVITE, da ACAMVALE, para 1° 

Encontro os Vereadores da ACAMVALE, dias 02 e 03 de junho, em Porto Alegre, com programação 

em anexo. OFÍCIO 07/2015, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo do Plenário e 

convidando para audiência pública de avaliação das metas fiscais do 1° quadrimestre de 2015, às 

16h00min, do dia 19 de maio de 2015. OF. 090/2015, do gabinete do prefeito, enviando Lei 797/2015. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 010/2015, dos Vereadores do PP e do Vereador do PT ao prefeito 

municipal. OF. 091/2015, do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 022/2015. PROJETO DE 

LEI 022/2015, do Poder Executivo, que “Institui o Plano Municipal de Educação no município de 

Capão do Cipó/RS e dá outras providências”. OF. 026/2015, da Escola Júlio Biasi, solicitando apoio 

da Câmara de Vereadores para o Projeto Aluno Nota 10, em anexo o referido projeto. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 011/2015, dos Vereadores do PP e do Vereador do PT ao prefeito municipal. OF. 

01/2015, dos alunos do 9° ano da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, solicitando apoio financeiro 

da Câmara de Vereadores para custear os gastos com a formatura da turma. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 010/2015, dos 

Vereadores do PP e do Vereador do PT ao prefeito municipal, aprovado por 06(seis) votos a favor e 

02(dois) votos contra. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 011/2015, dos Vereadores do PP e do Vereador 

do PT ao prefeito municipal, aprovado por 06(seis) votos a favor e 02(dois) votos contra. Após o 

senhor pede apoio dos colegas ao Projeto Aluno Nota 10, pois o mesmo é muito importante, e reforça 

o convite da ACAMVALE para que os vereadores interessados em participar, que procurem a 

Secretaria da Câmara. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será 

dia 26/05/2015, 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, 19 de maio de 2015. 

 


