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ATA N° 19 / 2015 (Ordinária) 

Aos 09 (nove) dias do mês de junho 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. Sendo que antes da abertura da Sessão 

foi concedida a palavra aos membros do Rotary Club de Santiago, senhora Maria Cassanta Rosado, 

senhor Aléssio Braz, Governador do Rotary e senhor Dorival Prates, Presidente do Rotary, que 

explanaram aos presentes como funciona a entidade, e à Senhorita Guadalupe Morales (Lupita) que 

falou sobre benefícios do intercâmbio proporcionado pelo Rotary. 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 18/2015, da Sessão Ordinária do dia 02/06/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Agradece a professora Cassanta, ao seu Dorival presidente 

do Rotary, ao governador, a Lupita, que é uma jovem e depois pede que seja tirado uma foto com ela 

e os vereadores, se a mesma aceitar. Agradece e entende um pouco o trabalho do Rotary, e diz que 

está presente a presidente do LIONS, que daqui uns dias teremos a troca da diretoria e será a 

próxima presidente. Diz não ter muita noção, mas está aprendendo, tem vontade e está entendendo a 

necessidade das pessoas e o quanto podem ajudar e se doar. Já fizeram várias ações e o povo 

cipoense colabora muito, já fizeram uns almoços beneficentes e resultados excelentes. Está a 

disposição e pede que a dona Judith, primeira presiden do LIONS Club, levante para receber 

aplausos dos presentes. Pede a Secretaria de Obras que coloque folhas de brasilit no abrigo do 

acesso, já solicitou há vários dias e o pessoal passa ali e vê. Reforça o pedido de conserto no bueiro 

no Rincão dos Mamoneiros, semana passada o transporte escolar não virou por sorte, o motorista 

excelente e a cerca é boa, que escorou e as crianças saíram correndo assustada, e ainda não 

consertaram. Explana sobre a viagem, no 1° encontro da ACAMVALE, nove municípios do Vale do 

Jaguari, em Porto Alegre, onde tiveram muitas audiências, muito produtivo esses dois dias lá. 

Conversaram com o deputado de Santiago, Bianchini, que até a mandou levara e trazer do INCRA. 

Cita que a preocupação dele é coma Lei Kiss que está atingindo o pequeno comerciante, o bolicheiro 

de campanha, com todas as normas e exigências, que sentem as dificuldades da lei. Entende que 

precisou ser criada, mas o pequeno comerciante está sentindo em conseguir se legalizar. Falaram cm 

o deputado Pedro Westphalen, da Secretaria dos Transportes e Mobilidade, sobre o trecho de Santa 

Tecla a Jóia, horrível, e o mesmo entrou em contato com o pessoal que estava no trecho próximo a 

Cruz Alta e mandou se deslocarem. Sábado a tarde foi a Panambi e presenciou a equipe no trecho. 

Estado do Rio Grande do Sul 
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Diz que ele não deu esperança de fazer muita coisa, pela dificuldade do estado, mas o que puder irá. 

Ele não disse que tem dinheiro, mas há possibilidade de fazer algo. Fala em nome dos contemplados 

das casinhas Minha Casa Minha Vida, que teve reunião aqui semana passada e estão exigindo dois 

mil reais de cada contemplado. Diz que o pessoal não tem dinheiro, foram contemplados com casa 

completa e eles estão preocupados. Falou com o secretário Ernani Polo, de Agricultura e Pecuária. 

Agradece mais uma vez a professora Cassanta e todo grupo, sintam-se a vontade em nossa cidade e 

quando puder voltem visitar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Faz referência ao seu Dorival Prestes, presidente do Rotary Club de Santiago, ao Braz que é o 

governador, a jovem Lupita, mexicana que está nos visitando, e tem obrigação de fazer referência 

especial a dona Maria Cassanta, sua conterrânea e amiga particular. Sempre dizer ser muito fácil falar 

nela, pois por onde passou sempre deixou um rastro de boas ações e nesse sentido diz ser uma 

satisfação tê-la aqui nos visitando com seus amigos e amigas, mostrando um pouco de atenção 

desses clubes de serviços. Cita que aí engloba LIONS e Rotary que têm uma função importante, em 

primeiro com os jovens, de formar os cidadãos, e em ajudar as pessoas em momentos difíceis. Diz 

que eles prestam serviço diário à cidadania e tem sua importância e nos honra muito a visita. Cita que 

hoje a administração municipal demonstrou durante reunião nesta Casa, na parte da tarde, um forte 

exercício da democracia. Cita que democracia é um dos pilares que sustenta o nosso país, nosso 

estado, nosso município e nossa casa, e, hoje, a administração deu provas disso quando se referiu ao 

Plano Municipal de Educação. Diz que educação é um tema importante, se discute dia a dia e nunca 

pode ser esquecida, pois é a base do cidadão, e deve ser tratada com a devida atenção que merece. 

Na sua humilde opinião o Plano Municipal de Educação, e até por certa ignorância, pois não é da 

área, mas entendeu que ele já foi exaustivamente discutido, e no seu entender estaria pronto a ser 

votado hoje, até por que tem prazo a cumprir. Fala que como foi vontade da maioria em fazer nova 

discussão, a qual acabou concordando, se provou que aqui as coisas acontecem, se discutem as 

ideias e se decide pela vontade da maioria. Diz que mais uma vez ficou provado que estão no 

caminho certo, ouvindo a todos e fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. 

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

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cumprimenta em 

especial a presença do Rotary, na Casa do Povo. Em nome da ‘Vó Cassanta’, como a chamam em 

sua casa, cumprimenta a todos os membros do Rotary e deseja que sejam muito bem vindos aqui. 

Cita que a explanação do governador e do presidente sobre o trabalho da entidade, diz quão é 

importante esse tipo de trabalho do Rotary e do LIONS na comunidade que temos hoje, no país, 

estado e município. Fala que graças a pessoas como vocês que, voluntariamente, deixam suas casas, 

seus trabalhos, seus afazeres e se dedicam a ajudar outras pessoas, é um bem que não tem preço e 

um serviço muito compensador para a alma da gente. Deseja sucesso a vó Cassanta que será a nova 

presidente, sabe do potencial, da capacidade e vontade de abraçar o mundo e fazer as coisas. Deseja 

do fundo do coração que tenha muito êxito nessa nova empreitada e seja muito bem vinda. Diz que 

um pedacinho dela está na construção do município, pois faz parte dos alicerces fortes dessa cidade 
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e sabes disso. Diz que quando assumiram a secretaria da Saúde, sua pessoa e dona Cassanta a 

Câmara, diz que só tinham uma cadeira, uma mesa que era do clube e uma caneta, lembra ao colega 

Alacir, que era da época, e hoje, graças ao trabalho de todos, como sempre diz que a união faz a 

força, hoje Capão do Cipó está onde está e cada dia mais vamos progredir para frente. Fala que não 

sabia que o Rotary fazia intercâmbio, o qual diz ser uma ação esplêndida proporcionar a vinda de 

alguém fora do país, para dentro de Santiago e conhecer nossa realidade, ter uma vivência do nosso 

país e poder levar daqui um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, nossos costumes. 

Diz ter uma sobrinha que fez intercâmbio por conta própria, e muitas colegas dela gostariam de fazer 

e não teriam condições, e assim é uma coisa que o Rotary promove. Por isso os parabeniza mais uma 

vez. Fala que pela parte da tarde teve uma importante reunião, aqui, a respeito do Plano Municipal de 

Educação, o qual leu todo, não tem conhecimento na área de educação, mas como falou está certo, 

mas a falha foi não ter reunido todos os professores para discutir o que foi colocado no papel. De 

tarde discutiram junto com os vereadores, a secretária de educação e demais professores e ficou 

marcado para segunda-feira, às oito horas da manhã todos os professores do município, escolas 

estadual e municipal aqui para juntos avaliar bem o plano, pois são metas para daqui dez anos, 

planejando hoje o que pretendem fazer em dois mil e vinte e cinco. Diz que depende dos vereadores 

e, principalmente dos professores que reivindicaram esse direito de poder opinar depois de tudo 

concluído. Parabeniza o presidente Nelson e o vice seu Cailir, do bairro Santo Antonio, belíssimo 

almoço domingo, esteve presente, comida maravilhosa, o povo se fez presente e participou. Diz que 

no que depender de sua pessoa e da câmara, estão juntos para cada vez mais legalizarmos essas 

associações em todo o município para ver uma forma legal de buscar recurso a nível municipal, 

estadual e federal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta seu 

Dorival Prates e em nome dele todos os colegas do Rotary de Santiago, que estão nos visitando. 

Cumprimenta a primeira assessora da câmara, quando iniciaram em dois mil e um, seja bem vinda. 

Comenta sobre viagem semana passada, a convite da ACAMVALE, onde se fizeram presentes, em 

Porto Alegre, quarenta e sete vereadores do Vale do Jaguari, reivindicando melhorias para as 

comunidades da região. Cita que daqui trabalharam em conjunto nas reivindicações e pediram muito a 

RS 377 e o secretário disse que em curto prazo ele tinha poucos recursos, mas colocaram que em 

alguns lugares tinha mais dificuldade e ele começou a fazer, que é de Santa Tecla até Jóia, semana 

passada. Fala que dia dez o secretário Pedro Westphalen estará na Câmara de Vereadores de 

Santiago, às dez horas recebendo a comunidade da região para que encaminhem suas 

reivindicações. Diz que lá palestraram várias pessoas, estava o conselheiro Marco Peixoto, do 

Tribunal de Contas, o Jorge Pozzobon, deputado da região de Santa Maria, que falou sobre a boate 

Kiss, e que até o deputado Miguel Bianchini debateu com ele, certo ponto até fugiu a pauta, pois o 

Miguel colocou que criaram uma lei para dificultar os pequenos estabelecimentos comerciais, pois 

hoje os Bombeiros exigem coisas que até não ter o acidente com a boate Kiss, não exigia. Diz que 

eles fizeram um projeto para todos, mas acha que tem que se diferenciar o pequeno mercadinho, 

bolichinho da esquina, pois se vai cumprir tudo que pede na lei é complicado. Sabe que foi uma 
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tragédia, mas passou e temos que cuidar do pequeno comércio. Cita que aqui mesmo a patroa do 

CTG sabe, tiveram que fazer várias modificações e em todo o comércio da cidade, sendo que não tem 

problemas de fogo, dificilmente vai acontecer. Fala que palestrou o doutor Bartolomê Borba, a 

Vanessa Marques diretora da DPM, sobre a defesa dos prefeitos e vereadores, o Frederico Antunes, 

o pessoal do Tribunal de Contas dizendo o que podia e não ser feito. Diz que o secretário falou que 

tem sete mil e seiscentos quilômetros de asfalto em péssimas condições e não tem dinheiro, fora as 

pontes, como a exemplo da Jaguari que caiu e ele disse que terão de achar uma alternativa. Diz que 

se preocupa como vereador, pois ocupam os asfaltos, e o secretário colocou uma coisa interessante, 

que pesaram um caminhão e deu cento e doze toneladas e os asfaltos quando foram feitos era o 

caminhão 1113, onze ou doze toneladas, que andava e fizeram para vinte e cinco toneladas, e hoje 

cruza um bitrem com cento e doze toneladas. Cita que o secretário falou que quem ‘paga’ são os 

carros pequenos. Sobre o plano de educação acha que faltou só uma coisainha, que é fazer audiência 

pública com os professores, pois não adianta colocar para os vereadores. Diz que entende pouco da 

área de educação, mas se fizesse uma audiência púbica e colocasse aos professores e se tivesse 

que mudar algo na hora, o projeto vinha e aprovavam aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Cumprimenta o Sr. Nelson, presidente do bairro Santo Antonio e sua 

equipe, a dona Cassanta que foi a primeira secretária da Câmara de Vereadores, o próprio diz que na 

época não se fazia presente nesta Casa e que era aluno da escola Macedo Beltrão do Nascimento e 

que a Senhora Cassanta era uma pessoa que trabalhava junto a Câmara de Vereadores. Fala a 

mesma e a todo seu grupo, esta juventude, e ao presidente, pois realmente são vizinhos aqui do 

município de Capão do Cipó e que são de Santiago e que quando o grupo vem ao município é por 

uma boa causa. Ressalta que quando vão a Santiago, também é por uma boa causa, e que para o 

próprio é um orgulho receber este grupo aqui no município, de coração e de braços abertos. Coloca a 

disposição para que os mesmos precisarem da comunidade, do povo e da Câmara de Vereadores 

que sempre possam chegar que sempre estarão de braços abertos, e manda um abraço de coração 

para os mesmos. Fala que o colega Alacir comentou sobre a viagem, onde debateram vários temas, 

com o secretário de Agricultura do estado, de Segurança, Tribunal de Contas, e que isto é um tema 

interessante para o município. Ressalta que muitas vezes quando um vereador sai viajar é criticado, 

até mesmo de pegar diária, mas estão defendendo uma causa que é do município e que é das 

pessoas que moram no município. Cita que isto foi só para esclarecer da saída dos mesmos do 

município, semana passada. Agradece o Nelson em nome da equipe do mesmo pela organização da 

festa que foi no dia quatro, no Clube Aliança, do lançamento do bairro que está começando a dar 

início a uma nova associação. Dá os parabéns pelo convite e pela organização da festa. Fala que 

esteve presente na Progresso também, e agradece a vereadora Marilene pelo convite da comunidade 

da mesma e pelo belíssimo almoço que aconteceu na Progresso. Diz aos vereadores e a comunidade 

que têm debatidos vários temas nesta Casa, ressalta que até hoje o secretário de Planejamento 

esteve aqui na parte da tarde e o próprio acha que isto é um interesses dos vereadores e até mesmo 

da comunidade. Fala que tem um projeto do INCRA que foi liberado um recurso de oitocentos e 
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setenta e cinco mil para o assentamento Nova Esperança, onde se tem uns temas diz ao colega 

Ibanez, como líder de governo, e que se precisar chamar o representante do INCRA para sentar e 

discutir vão ter que chamar para conversar. Ressalta que realmente somando os itens que estão no 

projeto tem trinta e três quilômetros de estradas a serem feitos e que então sai vinte e cinco mil por 

quilômetro de estrada. Diz que vão ter que ver a possibilidade de ver com este senhor presidente do 

INCRA se não tem a possibilidade para aumentar o quilômetro de estrada para este recurso não ir só 

a um assentamento, pois é muito dinheiro. Fala que vinte e cinco mil e que estão fazendo a base que 

vai ser feito por quilômetro de estrada. Diz ao vereador Jaques, o mesmo que é um líder forte do PT, 

ver se não tem como marcar uma audiência ou virem até o município mesmo para esclarecer ao povo 

e ver se não tem possibilidade de aumentar o quilômetro de estrada com este recurso que está vindo 

para o município, e que dinheiro quando vem é bem vindo, mas que trinta e três quilômetros de 

estrada é muito dinheiro para oitocentos e setenta e cinco mil e que é um recurso grande e que se 

deve ser dividido nos outros assentamentos também do município. Fala sobre o ônibus e que o 

próprio comentou em uma terça e que na quarta-feira pela manhã o ônibus caiu no bueiro. Pede para 

que o secretário dê uma olhada mais uma vez e que não deixe acontecer estes fatos no município, e 

que Deus o livre que o ônibus vire naquele bueiro e chegue machucar alguma criança e quem vai ser 

o culpado. Diz que é simples, pois é só levar dois tubos e umas três cargas de pedra e o rolo e que já 

está feito o bueiro e que não está correndo risco de vida nenhuma criança no município, e isto não 

custa e que o secretário está ganhando bem para estar trabalhando com o povo. Fala que o secretário 

deve andar pelas estradas e ver onde tem que fazer as coisas e não só andar de camioneta para 

baixo e para cima correndo, e não saber o que se tem que fazer. Ressalta mais uma vez que o 

secretário é muito bem pago e tem que fazer o que precisa para a comunidade não ficar depois 

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

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz ter pessoas aqui que não poderia deixar de citar 

o nome, gostaria de citar de todos, mas o espaço é pouco. Cita dona Cassanta, que juntamente com o 

colega Alacir, e olhando esse plenário hoje se sente muito orgulhoso de como começaram e como 

estão hoje. Diz que foi um avanço para décimo quinto ano de emancipação político-administrativa, 

grandioso, o que fizeram aqui, pois como disse a colega tinham uma caneta, uma mesa e uma folha 

para começar os trabalhos. Diz que dona Cassanta merece muito como a primeira secretária que os 

amparou no momento que começaram os primeiros passos. Ao seu João Marques diz ter muito 

orgulho e saudades da cooperativa, pois aquilo foi marcante na vida do associado de Capão do Cipó 

e região. Sabe o quanto ele fez enquanto presidente da cooperativa, e sua dedicação com sua família. 

Diz que o Beto e o pai dele, filhos dessa terra, sabem disso, e seu Francisco. Diz ter carinho pelas 

coisas que na época davam certo e sente saudades daquilo, de uma economia e agora as coisas 

tomaram o rumo que tomaram. Diz ter muito orgulho de ter parte de sua vida compartilhada com seu 

João que foi seu patrão na época que trabalhou na Cooperativa Rural. Cita que dona Alba Manzoni, 

uma amiga que tem muito carinho, conviveram juntos uma grande parte em Santiago. Cumprimenta 

seu Dorival, presidente do Rotary e o seu Aléssio Braz, governador dessa grande instituição de 

Santiago. Certamente teremos cipoenses que irão se agregar em prol do Rotary dessa cidade, diz. 
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Sabe o trabalho que cada um deles faz em prol da região e do país, como teve o privilégio da Lupita, 

e que ela leve boas lembranças do município e que essa ideia do colega Rodolfo em fazer uma 

integração na escola, a qual acha muito importante e é grandioso para Capão do Cipó e temos que 

aproveitar as oportunidades que na vida são únicas e o colega teve uma bela iniciativa. Diz a colega 

Margutti que irá pedir amanhã para o secretário ver o problema esse bueiro, e espera que resolva. Diz 

que não está sendo muito fácil, mas ao menos está tendo boa vontade e pode até as coisas não 

acontecerem, mas boa vontade de pedir está tendo. Cita que tem uns pedidos seus que estão na lista 

de espera, tanto quanto os da colega. Se não resolver até o final da semana diz que de outra forma 

resolve, mas espera que resolva antes esses bueiros que estão entupidos e não pode deixar 

acontecer danos maiores sem solução. Diz que é uma coisa tão simples que temos dentro do parque 

de máquinas, e diz achar que pede com razão, pois quando se pede algo a menos de um quilometro a 

gente não tem motivo para dar e sim tentar resolver e espera que resolvam. Agradece e devolve a 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz ser com grande satisfação que vimos aqui dona Maria 

Cassanta Rosado e uma figura que vê é seu colega Fortunato fazia tempo que não se viam, deixa um 

grande abraço desse amigo. Ao presidente do bairro Santo Antonio, criado agora poucos dias, com o 

vice Cailir, diz que levou a documentação ao futuro contador, que já está encaminhando o CNPJ, de 

fato temos o tão falado bairro Santo Antonio se legalizando. Falar do Rotary até fica meio estranho, 

pois não participa, mas pelas explicações que vocês colocaram é muito valioso, até pela parte que 

lida dos jovens, das crianças, e vendo que nossos jovens estão desviados e vendo o Rotary fazer 

esse trabalho as outras entidades também estão preocupadas com nossos jovens. Fala sobre a Igreja 

Católica que está trabalhando a parte dos jovens com os eventos que acontecem periodicamente com 

onda todo ano e alguém aqui deve ter filho que já participaram. E também se refere no evento 

acontecido da Igreja Quadrangular, seus parabéns a todos participantes que também demonstraram a 

preocupação, isso é uma coisa boa que se vê é participar e ir a um evento desses, então não é 

diferente aqui no nosso Capão do Cipó. Coloca para a colega Marilene que vocês sabem que também 

fomos beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida, e as casas que existem é do governo Federal, 

acompanhamento só pela engenheira, mas a falta de recursos, de repasses que impede o 

complemento e a finalização delas nas quais rebatem no executivo, mas eles não têm nada a ver. Cita 

que toda semana estão ligando, ‘brigando’ e o problema maior está nas empresas, a empresa do 

governo federal que licitou, são quatro empresas, licitou uma e passa para outra, a principal que está 

desenvolvendo as obras aqui não chega recurso. Fala do porque foi feito uma reunião e pedido se os 

futuros donos pudessem contribuir com um pouquinho, para finalizar de vez com essas casas, senão 

só Deus sabe quando esses recursos chegarão para conclusão dessas obras tão esperada do povo 

de Capão do Cipó. Plano Municipal de Educação, diz que não foi uma falha da Secretaria de 

Educação e pelo que entendeu todas as professoras sabiam, mas vivemos na democracia, como 

dizem os colegas, e porque não fazer para terminar com tudo que está acontecendo, que já está 

levando para o lado que não precisava. Fala em fazer esse outro seminário que vai acontecer 

segunda-feira e coloca, pois temos tempo hábil até dia vinte e quatro para votar esse projeto, para 
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sancionar e ninguém pode se queixar. Diz que a secretária está disposta, o refeito estava na reunião e 

ouviu todos os professores e diretores que aqui estavam, e isso vai acontecer. E das máquinas que 

vão a leilão, fala que foi discutido aqui com o prefeito e diz que se conseguir não deixar a volvo ir a 

leilão é uma coisa a mais para nosso Município, pois a patrola é praticamente nova. Agradece e 

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

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao pessoal do Rotary Terra dos 

Poetas, na pessoa do seu Dorival presidente, ao governador e a Lupita. Diz sentir-se muito honrado, 

como município novo pessoas lá de atingir vir os ouvir aqui. Diz que a secretária Cassanta não foi sua 

professora, mas teve o privilégio de trabalhar junto em 2007, como secretário de Obras e ela de 

Educação. Ficou um ano e um dia na Secretaria e nunca trocaram uma palavra, sempre em conjunto 

e se ajudando, nunca discutiram por questão nenhuma, mesmo sempre tendo problema a ser 

resolvido e às vezes se alteram, mas com ela nunca, graças a Deus. Diz ao pessoal do Rotary que 

não o conhece, que é filho de assentado, do primeiro assentamento que veio para Capão do Cipó, e 

onde tem condições de falar, fala em nome dos assentamentos, pois graças a eles que Capão do 

Cipó é município, senão não tinha gente suficiente. Diz que hoje o desenvolvimento, para quem chega 

aqui é só quem olha, pois quem está todo dia está acostumado e parece que não muda muito, mas 

quem vem de fora e conhecia Capão do Cipó e passa um ano ou dois vê a transformação que foi. Diz 

ser filho de assentado, faz vinte e oito anos que tem o assentamento Santa Rita, e o Maurinho e o 

mais conhecido como ‘Viola’, da 14 de Julho, que estão na sessão também são assentados. Diz que 

muita gente não acreditava na importância que teve os assentamentos para o município de Capão do 

Cipó, mas se não fossem eles não estava nenhum aqui discutindo, não tinha vereador, não tinha 

prefeito, pois não iriam conseguir colocar tanta gente, em poucos espaços, para somar a quantia de 

gente que precisava para emancipar. Fala que é vereador do Partido dos Trabalhadores por três 

mandatos aqui, começou em dois mil e cinco e está até hoje, com o apoio do povo, pois sem eles 

ninguém chega aqui. Agradece ao Nelson pela festa, não pode ir, pois não estava aqui devido ter 

dado um feriadão grande e seus guris que estavam estudando, chegaram, e deu uma saída. Diz que 

pelos comentários que ouviu foi grande, e acha que só assim para desenvolver e crescer Capão do 

Cipó, que é trabalhando junto. Diz que o que o governador e o presidente do Rotary falaram é que às 

vezes eles podiam estar em suas casas descansando e estão ajudando muitas pessoas que precisam 

deles, igual a dona Judith que se faz presente e todo dia se vê nas estradas caminhando e ajeitando 

as coisas e tem o que fazer e cada um tem sua meta a ser cumprida. Parabeniza a todos. Pede para 

o secretário de Obras, pois seu Nelcindo e seu Valdemir Pinto lhe ligaram que foram levadas umas 

cargas de pedras, mas em cima, na entrada, não passa o transporte escolar e esses dias foram com 

um trator e uma lâmina esparramar as pedras, e não tinha como passar de carro, pois não esparrama 

direito e tiveram que tirar com a mão para cruzar carro. Diz que tem quatro patrolas andando e não 

entende soltar um trator daqui lá para passar a lâmina, fica até feio. Pede que deem uma patrolada 

quem vai ao Entre Rios e na ponte que tem um buraco,  maior perigo, e esses dias colocaram umas 

pedras e afundou novamente. Diz que quem não conhece e é carro pequeno cai dentro da ponte, 

passou hoje de manhã ali e está complicado e é simples, com uma conchadinha de pedra resolve o 



0181 

 

problema. Pede que o secretário olhe com carinho para não dar problema logo mais. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa à 1ª Secretária. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Rodolfo- Começa lembrando a dona Cassanta que uma vez 

conversaram para criar o Festcanção e a senhora criou a Feira do Livro, os campeonatos da 

educação, e já fica o convite para segunda a senhora vir discutir o Plano de Educação aqui conosco. 

Fala que a dona Cassanta sabe e o seu Dorival e o Governador Alessio que vocês estão muito bem 

acompanhados e sabem que quem vai suceder vocês vai desempenhar muito bem o cargo. Remete 

essas lembranças desde o ano de 1999, estavam em campanha política, e se hospedava na casa da 

Cassanta e do saudoso Adriano, o que são coisas que a gente nunca esquece, mas hoje o momento 

é de festa. Diz à Lupita que se der certo ela vai estar lá na sua Escola, e amanhã mesmo já vê e diz. 

Quando escutou o lema do Rotary: “Dar de si antes de pensar em si”, se as coisas saíssem daqui e 

fossem para o resto dos municípios, outros municípios para o estado, País e para o mundo este lema 

de oito palavras, se cada um desse um pouquinho sem pensar em si, as coisas não estariam na 

dificuldade que temos, com problema de guerra, tem problema de droga, tem problema de falta de 

emprego e econômico, mas é onde tem que sentar para conversar. Sobre o Rotary sua filha foi mora 

em Rio Grande, fazer faculdade e fazia parte do Rotaract lá e hoje eles estão em Videira, ela e o 

marido, e estão envolvidos com o Rotary lá em Videira, Santa Catarina. Diz que ela e o seu genro 

dizem que é fantástico, e tem em casa conhecimento de algumas ações do que vocês fazem e por 

isso dá parabéns para vocês. Diz a dona Cassanta que foi professora em duas cidades, município-

mãe e município-filho, que tivemos aqui uma discussão do Plano Municipal de Educação. Diz que 

quando as coisas são discutidas em alto nível, e hoje foi, mas tem algumas coisas que fazem parte e 

o município cresce e o Capão do Cipó por ter sempre uma oposição forte ele sempre se destacou. 

Fala que hoje são oposição, mas fazem oposição responsável e o grupo que era antes posição fazia 

também, e isso faz o município crescer e hoje aqui não interessa se era secretário. Fala que o 

interessante é que segunda-feira estaremos aqui na Câmara aperfeiçoando o projeto que está aqui 

nesta Casa, porque não se brinca com educação, o próximo plano são para dez anos. Pede para que 

imaginem se os noves que estão aqui errarem vão apontar o dedo para quem? Diz que para quem 

estava aqui e o diz ser pior, pois é presidente dessa Casa. Fala que foi o melhor momento, parecem 

que as coisas deram erradas para darem certas a partir de segunda. Diz que foi uma discussão 

fantástica, muito bonita, depois falou o prefeito, estava aqui sozinho com os nove vereadores 

discutindo o que podemos e o que não podemos. Cita que ele sabe de três equipamentos que não 

concordam para vender, nas suas opiniões, mas ele é o administrador e tem a responsabilidade de 

tocar esse município. Pelo que conhece do homem ele vai fazer o que é melhor, e às vezes não vão 

ficar contentes, a comunidade não vai ficar contente, assim como quando estavam no governo e o 

Prefeito Froner tomava as decisões que não concordavam, mas acredita que o interesse maior de 

quem governou e quem governa esse município foi que as coisas deem certas, aconteçam e o 

município cresça e continue marcando a presença enorme. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

Senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 
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Líder de Governo: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala que o Presidente foi feliz com suas palavras, 

quando fala em discutir o Plano Municipal de Educação, o qual diz que não contenta todos, mas tem 

que contentar a maioria. Cita que não devemos pensar em curto prazo, é a longo prazo, pois é de dez 

anos o plano de validade, e um debate maior temos um tempo regimental de ser aprovado. Diz que foi 

a decisão mais certa e correta tomada dessa Casa de discutir porque a chance de errar é muito 

menor, estão em nove colegas vereadores nessa Casa e segunda-feira junto com os professores 

discutirão o futuro para dez anos. Fala que foi uma decisão certíssima tomada, assim como outra 

atitude certa do Prefeito Municipal de vir aqui com coragem e discutir, já disseram o secretário esta 

tarde não levou boas lembranças, se não tivermos nessa Casa o direito de reclamar do que não 

concorda que está errado o que tem para resolver. Diz que rasga o seu diploma e vai saindo, mas aí 

perde a moral as coisas que interessa no Capão do Cipó acima de tudo. Fala que o Meneghini deu 

ótimo exemplo que muitos não deram o exemplo que o Meneghini deu aqui hoje, de estar aqui 

discutindo, ouvindo e querendo acertar, como muitos não tiveram a humildade de reconhecer isso que 

queríamos fazer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Coloca que se fez presente o representante da Oi, diz que cobraram muito o sinal da 

aqui no interior do Capão do Cipó e ele disse que a médio e longo prazo, pois fala que não tem como 

melhor na área rural. Diz o mesmo que tem telefone só para carregar no bolso, tem a torre e tem dias 

que vai ligar e cai o sinal, cobraram muito ele, mas ele e ele disse que tem que por uma ‘janela’ e sai 

muito dinheiro. Diz ao colega Miguel que fica contente quando Capão do Cipó em captação de 

recurso é um dos primeiro, só que vamos ter que vender máquina para se manter, vender trator de 

dois mil e nove, vender uma patrola volvo, pois se não vendermos os maquinários as coisas param 

aqui e não adianta catar recurso e dar contrapartida muito alta que temos que vender nossas 

máquinas baratinho para manter as máquinas. Diz que isto que o mesmo se preocupa. Ao colega 

Jairo  diz que há poucos dias o colega disse que tinha uns deputados do PP que envergonham o Rio 

Grande, com isso fala a Lupita que não vá a Passo Fundo, pois parece que lá tem  um  que  fica com 

os salários  dos deputados, dos seus funcionários, tem funcionários fantasmas, e  esse  graças a 

Deus não é do PP, o que é um orgulho e a pouco lembrou outro foi tirado do Tribunal de Contas e não 

tinha nenhum do PP. Diz que temos que cuidar o que falar, pois quando o ‘cara’ fala logo lá adiante 

tem que engolir  o que falou e com juros e correção monetária. Diz a Lupita que seja bem vinda a 

Capão do Cipó e retorna aqui que a Casa é do povo é dos Santiaguenses, que é nossa cidade-mãe. 

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

Partido, PDT: Reconvinda o povo trabalhista de Capão do Cipó e os filiados do PDT e simpatizantes 

para a convenção municipal sexta-feira, dia doze, ali na AFUMCACI, a partir das dezoito horas e 

todos então convidados, primeiro a convenção e depois um jantar, logo após um baile. Diz ao colega 

Diego que este projeto que está na Casa, que é do INCRA, o recurso já está a disposição e se não for 

tal qual o projeto então tem que devolver, ou fizemos ou não fizemos. Fala que são trinta bueiros, dois 

pontilhões e trinta e três, vírgula seis quilômetros de estrada a ser feito, então já está feito o projeto 

modelo do INCRA e não tem o que questionar muito. Fala que podem até reprovar, mas vai voltar 
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todo este recurso e aí seria um atestado de incompetência dos vereadores do município do Capão do 

Cipó deixar voltar este recurso. Coloca a descentralização do Governo municipal, amanhã das nove 

horas da manhã na localidade Sepé Tiarajú, e a comunidade da redondeza está convidada a 

participar da descentralização, fazer suas reclamações. Fala que o Executivo municipal vai estar com 

todas suas secretarias. Diz a Lupita um grande abraço desse vereador do PDT e tenha certeza que se 

o PDT existisse lá no México a Lupita seria uma grande vereadora do PDT, trabalhista como se 

identificou aqui com o povo. Parabeniza e um grande abraço ao povo Mexicano. Agradece e devolve 

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

Ressalta o que o colega Ibanez falou, e o próprio diz que o motorista do gabinete é um baita de um 

irresponsável, pelo que se dar para ver. Afirma que o motorista falou para o próprio dizer que é um 

baita irresponsável, pois deixaram o mesmo sentado e o secretário da Fazenda e outro pegaram o 

carro e foram a Porto Alegre fazer curso da Fazenda. Afirma que o motorista pediu para sair do 

gabinete, pois se o mesmo é motorista do gabinete o porquê do secretário pegar o carro e ir pra Porto 

Alegre, e que o mesmo disse que falaram que era pra economizar. Ressalta que se fosse para 

economizar mesmo, fossem de ônibus que vai os dois que tem que ir e pronto. Afirma que indo o 

carro tem que pagar pedágio, combustível e mais um monte de coisa, o próprio diz que é só isso que 

veio dizer e que o motorista saiu do gabinete e que foi para a educação. Fala que é crítico falar sobre 

o projeto agora, pois o dinheiro não está liberado e que não passou e nem licitação fizeram ainda. 

Fala que o INCRA não manda, em primeiro lugar, e que o certo seria o INCRA vir e conversar nos 

assentamentos e discutir como se aqui tivesse um problema e tem que botar um bueiro, mas o que 

houve é que botaram ‘de cima para baixo’, e que ninguém precisa bueiro de sessenta e que tem 

bueiro de metro e não vence a água que desce e que aí vai se abrir os pontilhões, e no projeto tem 

que é doze mil reais o quilômetro, e para esta quantidade de cascalho está em torno de vinte e cinco 

mil. Afirma que tem alguma coisa errada, pois no projeto o pagamento esta doze mil e que no que o 

secretário mostrou esta vinte e cinco. Ressalta que o Ibanez embraveceu, e com razão, como 

vereador, só que o INCRA deve vir ouvir o pessoal, pois como vão copiar projeto de outros locais que, 

às vezes, tem mais problema e aqui não tem, pois com o dinheiro deste dá para fazer cem 

quilômetros. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa 

à 1ª Secretária. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Parabeniza a vovó 

Marilene por mais uma neta. Diz ao Nelson que deixou no final uma justificativa e um pedido de 

desculpa, pois sua casa com a função do feriado recebeu filhos e não deu para comparecer, mas 

sabe que foi um sucesso e continua dizendo as mesmas palavras que esta Casa, com estes nove 

colegas, esse grupo, está à inteira disposição. Diz que sábado é a convenção do partido das oito da 

manhã às cinco da tarde, aqui na Câmara de Vereadores.  Também parabeniza o seu Olmiro Galvão 

Brum, lá do Carovi presidente do CPM da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, pela bela festa que 

aconteceu lá pelas dependências da escola em homenagem ao Dia das Mães. Fala que estava 

escutando atentamente, como diz o colega Ibanez, os seus colegas que se manifestaram e este valor 

de oitocentos e poucos mil reais, nesse projeto do INCRA, amanhã combinou com a engenheira e o 

secretário de ir lá conversar com eles e que eles voltam na próxima semana convidados ou 
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convocados, às quatro horas da tarde, para que possam  igual hoje convidar o prefeito e conversar. 

Fala que uma coisa é certo, e não sebe qual dos colegas que disse, mas o dinheiro não vão deixar 

voltar, pois vão ser chamados de loucos, ainda mais numa crise dessas. Acha que a comunidade e as 

pessoas que acompanham o dia a dia dos trabalhos da câmara e da prefeitura merecem umas 

explicações maiores e nada melhor de que vir aqui discutir, e se precisa um tempo aqui de dez 

minutos ou mais, esta Casa certamente colocará a disposição para que possamos esclarecer  estes 

acontecidos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O Senhor Presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala que 

está vendo a dificuldade que é captar recurso e que dentro disso vão muito bem tanto é que o próprio 

já falou em outra sessão que somos o segundo município do Vale do Jaquari em captação de recurso. 

Ressalta que temos mais um recurso chegando que é este projeto do INCRA para empedramento do 

assentamento Nova Esperança e que pelo visto vai ser um projeto que vai dar bastante discussão. 

Afirma que não é engenheiro, mas pelo que sabe o projeto vem pronto, diz que como o colega que o 

antecedeu antes falou que o INCRA não manda, colega Jaques use sua influência do PT, já que o 

INCRA é um órgão federal e ligado ao PT e do PT, e que o colega Jaques nos explique então. 

Ressalta novamente que o projeto vem pronto e que eles têm os argumentos técnicos deles para que 

seja desta forma. Fala que então quando se está ganhando é que nem diz o ditado: “cavalo dado não 

se olha os dentes”, e que se está vindo vão tentar usar da melhor forma possível que é este o 

pensamento que se tem que ter, e se está vindo este dinheiro e se o projeto foi padrão deles o porquê 

não vão usar. Ressalta se estiver alguma outra forma de aumentar tudo bem, mas que no primeiro 

momento o projeto vem pronto e o dinheiro vem de fora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

respeito sobre o que o colega Alacir colocou que no dia dez de julho virá a Santiago o secretário 

estadual, Sr. Pedro Westphalen, e a própria acha que é uma grande oportunidade para o município se 

unir e se manifestar. Diz que poderiam fazer um ofício ou algo parecido, bem elaborado, ou se for 

preciso fotografar o nosso acesso até Santiago, pois não tem sinalização nenhuma de Santiago até 

Capão do Cipó. Afirma que a operação tapa-buraco eles mantém em dia, mas que a sinalização e as 

faixas e tudo mais não tem nada e que então isso podem colocar para ele e reivindicar este direito de 

termos este asfalto bem sinalizado, por que de noite é um grande perigo. Parabeniza o pessoal da 

Igreja Quadrangular pelo belíssimo evento sábado de noite no CTG, e como o colega Jairo havia 

falado é uma igreja que se preocupa muito com os jovens e lá estavam muitos jovens que fizeram 

várias encenações e envolveram a família toda. Fala que agora como patroa do CTG Gumercindo 

Saraiva convida desde já todo grupo do Rotary para primeiro de agosto o jantar-baile em homenagem 

ao Dia dos Pais e faz um convite, como presidente da 5ª Expocipó já para o ano que vem a presença 

de todos. Diz que vai conversar com o vice para dispor um estande tanto para o LIONS quanto para o 

Rotary, para poder divulgar o trabalho de todos. Convida toda a comunidade para a descentralização 

no assentamento Sepé Tiarajú e que então as pessoas daquela localidade que tiverem algum 

problema e quiser conversar com o secretário, ou pediu alguma coisa e não foi atendido, ou ligou para 

a administração, ou reivindicou um exame, ou alguma coisa, que procurem a própria e secretários que 
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vai ter representante de todas as secretarias lá. E que a respeito das estradas que a própria viu as 

fotos e fala a vereadora Marilene que vai falar com o secretário João, mas diz que estrada de chão é 

complicado mesmo quando chove. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 012/2015, dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 012/2015, 

dos vereadores do PP e do vereador do PT, ao prefeito municipal, aprovado por maioria. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 16/06/2015, 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, 09 de junho de 2015. 

 

 

 

 


