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ATA N° 20 / 2015 (Ordinária) 

Aos 16 (dezesseis) 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. 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 19/2015, da Sessão Ordinária do dia 09/06/2015, 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. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala sobre um problema não só 

do Capão do Cipó, mas demais municípios do Estado e do Brasil, questão do lixo, que está aí e tem 

que ter uma destinação correta e os municípios estão gastando muito para isso e levar até o destino 

correto. Cita exemplos de outras cidades onde está acontecendo de ter um local apropriado para 

separação e reciclagem de lixo, e nessa reciclagem de lixo tem uma gama muito grande de 

subprodutos do lixo, que eles podem ser separados, devidamente embalados e vendidos, desde latas, 

ferro. Não tem elencado os tipos der subprodutos, mas são bastante. Cita que semana passada o 

prefeito recebeu a visita do presidente de uma associação de recicladores de Tupanciretã, onde ele 

tem total interesse que seja instalado aqui uma associação nossa do município ou vinculada a essa 

associação, se houver interesse de quem quer trabalhar com separação de lixo. Estava junto no 

gabinete e a ideia é interessante e pode dar bons fritos. Ficou acertado que irão repassar essa missão 

para a Assistência Social para fazer um levantamento, se há interesse de alguém trabalhar com 

separação de lixo, e se houver, daí a prefeitura tem que providenciar um local devidamente adequado, 

licenciado, para dar os primeiros passos. Diz ter exemplos de outras cidades que está funcionando e 

até dando um ganho bem razoável a quem está envolvido. Fala no sentido que a administração se 

interessou pelo assunto e vão tentar ver a possibilidade visando mais uma alternativa de renda para 

alguém que se interesse. Diz que com o tempo de cuidar do meio ambiente seria uma forma lucrativa 

de dar uma certa atenção para o meio ambiente. Ficou acertado que após esse levantamento irão 

tomar os passos, se houver interesse de alguém que queira trabalhar. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre o que o colega Miguel comentou do 

problema do lixo, diz ser um ‘problemão’. Fala que cansaram de ouvir aqui sobre o lixo que está se 

acumulando na feira, onde falaram com seu Alcides e a princípio tem que terceirizar para retirar, mas 

no momento que retirar já vai estar chegando outro. Diz ser bem complicado e que até 2005 era 

responsabilidade do Estado, só depois que foi passado para os municípios, que ‘se virem’ com seu 
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meio ambiente e seu lixo. Fala que somos longe de tudo e terceirizamos para buscar o lixo da saúde, 

mas é separado. Cita que a ideia que o colega colocou é excelente e espera que alguém se interesse 

em trabalhar com isso. Tem certeza que a administração irá dar o suporte legal, na medida que pode 

e a lei ampare. Diz que não é só no nosso município, a maioria dos municípios pequenos também 

enfrentam esse tipo de problema. Comenta sobre a reunião, ontem pela manhã, quase todos os 

vereadores presentes, professores, diretores, alunos, alguns pais para tratar sobre o Plano Municipal 

de Educação, que foi feito várias reuniões entre os professores e dali tirado para colocar nas metas 

que vai valer por dez anos, até 2026 as metas terão que ser alcançadas. Fala que ontem foi uma 

manhã muito produtiva, pois discutiram o futuro dos estudantes daqui, que é o futuro do nosso 

município. A pedido do pessoal da patronagem do CTG General Gumercindo Saraiva convida desde 

já toda comunidade e regiões vizinhas para participar do grande jantar-baile em homenagem ao Dia 

dos Pais, dia 1° de agosto, com animação do Grupo Estampa Crioula, de Santo Ângelo. Diz que é um 

grupo que está se destacando e participou do Galpão Crioulo, na última Fenamilho que teve e foi 

muito comentado pela mídia. Entrou em contato com eles e os contratou para animar o baile. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Quinta-feira passada esteve em uma reunião 

em Santiago com o secretário dos Transportes do RS, falando sobre a RS 377, o aeroporto de 

Santiago, ponte de Jaguari e mais algumas obras. Cita que ele colocou que já começou o tapa-buraco 

na 377 e em breve ele terá o dinheiro para fazer a recapagem, ao menos de Capão do Cipó a 

Santiago. Diz que ele falou que não podia prometer se não tiver dinheiro, mas que é uma das obras 

que no momento que tiver será feito, ao menos esses quarenta quilômetros. Fica contente que saia 

essa pavimentação, pois termina a buraqueira, mas enquanto não fizer irá continuar, chove e estraga 

mais, e os caminhões com excesso de carga, problema sério. Diz que ele colocou que a ponte de 

Jaguari caiu por não poder passar mais que três eixos e entrou um bi-trem e deu no que deu, uma 

ponte com mais de cem anos. Fala na audiência, ontem de manhã, aqui na câmara, com Secretaria 

de Educação e professores, onde foi colocado o Plano da Educação por dez anos, o qual está sendo 

feito em todo País, não só aqui. Achou muito produtivo, pois participaram, praticamente, todos os 

professores e funcionários dos colégios, e cada um teve sua oportunidade de opinar e modificar algo. 

Diz ser válida a audiência, pois a sociedade participa e nada mais que os professores, pois eles que 

lidam com educação, fazer essas correções junto com a secretaria. Fala que foram feitas pequenas 

mudanças, as quais diz achar que ficaram boas e será colocado aos professores e na sexta-feira será 

votado o projeto em Sessão Extraordinária e será aprovado, tendo até o dia 24 para isso. Recebeu 

um telefonema de um rapaz do Rincão dos Vargas, seu João Everaldo Amaral, que até colocou na 

internet umas fotos, mas não sabe quem esteve lá patrolando e arrancou a cerca dele e ele ficou até 

certo ponto preocupado, pois se tivesse algo errado com a cerca era só terem lhe dito que mudava. 

Diz que a cerca é longe da estrada e até mostrou ao colega Ibanez e está na internet para quem 

quiser ver. Ressalta que ele pede que tomem providências e coloquem a cerca no lugar, pois não 

tinha necessidade de arrancar. Que a Secretaria de Obras dê uma olhada para ver o que aconteceu, 

e fala, pois ele pediu para falar, mas não sabe o que se trata, mas conforme está na internet se vê 
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que está longe a cerca, mas na realidade não vê bem como pode ser. Sobre o que o prefeito falou na 

audiência de terem colocado na internet sobre o ônibus que caiu no bueiro, diz que eles sabiam, pois 

fazia mais de sessenta dias que vinham colocando que o bueiro tinha quebrado os tubos e não foi 

arrumado. Diz que caiu e não foi arrumado e foi colocado terra nos buracos do bueiro e tapado e 

amanhã ou depois irá dar problema e água vai começar sair por cima, pois trancou, e vai criar outro 

problema. Acha que se não tivesse tubo, deveriam arrancar todos de sessenta e botar os que têm ali 

no pátio e fizesse de novo o bueiro, pois cruza o transporte escolar. Diz que não criticaram, pediram 

vários dias que fosse feito, mais de sessenta dias, e se o prefeito não quisesse que fosse na internet, 

pelo tempo que pediram, tinha mandado arrumar aquela obra, de fundamental interesse, cruza 

crianças ali. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Sobre o lixo que o 

colega Miguel comentou, diz ser bastante preocupante no nosso município, pois nossa cidade está 

crescendo e o lixo também, até mesmo jogado e quando o caminhão chega para pegar se vê lixo 

jogado que os cachorros rasgam as sacolas, quando fica na beira das ruas e fica um problemão, pois 

o vento esparrama. Acha interessante a comunidade e vereadores se unir com o prefeito e ver esse 

projeto, que interessa a todos e vem a crescer o município e mais tarde não cria problemas. Diz ser 

parceiro para o projeto sair do papel, e reza que essa empresa venha e estão para apoiar. Diz que o 

colega Alacir comentou sobre o bueiro que o prefeito falou ontem que foi colocado na internet. Diz que 

não fizeram por criticar, mas para ver se iam tomar atitude, pois sabem que o inverno vem chegando 

e não é de ontem, faz três meses que pedem aqui na Casa. Não sabe se falta comando na Secretaria 

de Obras ou algum motivo tem na localidade de Rincão dos Mamoneiros que não vão lá fazer aquele 

bueiro. Cita que tem bueiros no parque da feira e é só retirar os quebrados e colocar dois ou três 

tubos e está resolvido o problema e não acontecem mais acidentes ali. Diz que se não fizer aquele 

serviço poderá ocorrer acidente de alguma criança se machucar ou até mesmo o ônibus cair ou virar 

para o lado debaixo, pois se sabe que é uma curva perigosa. Pede que aumente o bueiro e refaça o 

que está feito para mais tarde não ter problema maior com a prefeitura e as pessoas que cruzam ali 

todos os dias. Diz que não veem aqui criticar, e sim ajudar a administração para fazer o que tem que 

fazer e não só criticar, pois não é esse o papel. Cita que a estrada do Gelsinho, se chegar alguém dali 

adoecer para sair é um sacrifício e ele já veio e falou para o secretário que precisava de pedras e até 

hoje não foram resolver. Fala que são problemas que vem passando com a comunidade, que cobra, 

pedem ao secretário e ele não ‘toma peito’. Cita que hoje mesmo faz dois dias que a patrola do PAC 2 

está parada no pátio da prefeitura e os operadores sentados. Não sabe qual o motivo que o secretário 

não dá serviço e não manda o operador da máquina fazer, e o pessoal ligando querendo estrada. Diz 

que falta comando do secretário. Cita que quem vai ao Carovi, saindo na estrada do seu Luiz da Real, 

tem uns trechos que não dá para andar, e simplesmente falta comando e pedir ao funcionário que 

trabalhe. Diz que não é que o funcionário não queira trabalhar, pois está ali para receber ordem, e tem 

certeza que se o secretário pedir, eles vão fazer, são de ótimas qualidades e qualificados, só falta 

chefe para mandar. Conversando com os funcionários, hoje pela manhã, vê que o prefeito e o 

secretário de Obras descem ‘meio alterados’ lá no parque de máquinas, às vezes resolvem algum 
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problema aqui em cima, e descem lá querendo castigar os funcionários, até mesmo faltando com 

educação e respeito com os funcionários. Diz que não é assim que se trata as pessoas e jamais um 

funcionário público. Como conversou com eles hoje, diz que uma granja é fácil de ‘tocar’, pois é do 

‘cara’, e uma prefeitura é bem diferente, não é chegar gritando e querendo fazer as coisas ‘goela 

abaixo’, que não é assim, tem o tempo e o momento. Diz que se estão aí é para fazer o serviço bem 

feito e não querer jogar tudo em cima dos funcionários, pois não são culpados e, às vezes, estão 

pedindo o que é necessário e que está no edital para fazer o concurso, e não tem, às vezes, a 

manutenção do serviço por faltar alguma coisa que precisem para trabalhar e não tem. Fica triste de 

ouvir essas palavras dos funcionários. Sobre o projeto que vai beneficiar o assentamento, diz serem 

favoráveis, pois vai ajudar aquele assentamento, mas não deixa de criticar e falar, pois foram fazer 

agora essa obra e vão receber oitocentos e cinquenta e sete mil reais para ser feita a estrada. 

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

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo os colegas, principalmente o Miguel, diz 

concordar e que amanhã terá uma reunião em Santiago, no COREDE, onde será tratado, inclusive, o 

problema do lixo. Diz ser um problema que vem se ‘arrastando’. Lembra que está no COMUDE há 

quatro anos e essa batalha é a mesma, e discurso em cima de discurso. Diz que temos que dar um 

basta para o discurso e partir para a solução, pois tanto lá nas reuniões, como aqui, talvez surjam 

ideias, só que ninguém está tomando atitude e nenhum prefeito da região. Diz que não é aqui o 

problema, é generalizado, dos nove municípios do Vale do Jaguari, e temos um prazo a ser cumprido 

e até agora nada. Acha que essa ideia de uma mini indústria para reciclar o lixo, Capão do Cipó é 

pequeno, mas temos que fazer a coisa agora o quanto podemos recolher e deixar a cidade limpa, pois 

no futuro será uma cidade suja. Cita que quando entra na RS 377 vem olhando o acostamento tem 

litro, lata, plástico, tudo jogado no acostamento, e se não tomar uma atitude agora imaginem como 

será o futuro de um grande município como é o nosso. Diz que têm que fazer a sua parte e vai sugerir 

que se faça uma audiência pública amanhã lá no COREDE, aqui na câmara, para discutir o futuro do 

lixo daqui e da região. Acha que é bem pensada a ideia do vereador Miguel. A respeito do debate 

ontem na Casa, diz que foi uma felicidade e todos os vereadores e professores do município, pois a 

coisa tem que ser discutida. Achou o interesse de ambos professores para resolver esse problema, e 

tem que ser pensada sim, pois não é coisa para um mês, e sim para dez anos. Comentou em casa 

com sua esposa, e ela lhe disse que em Santiago levaram noventa dias discutindo, oito audiências 

públicas, pois tem muita coisa que beneficia a lei federal e muitas acham que podem mudar, mas não, 

pois a lei estadual não permite. Diz que são amplas questões a serem julgadas e resolvidas. Foi uma 

decisão muito correta de se discutir na Casa com os professores, que são os maiores interessados, e 

acha que chegaram ao bem comum para professores, câmara e administração. Diz que foi uma 

grande iniciativa do Poder Legislativo no sentido de discutir esse projeto com os professores. Sobre o 

projeto que está entrando para o assentamento, diz concordar e já irá dizer seu voto, e jamais pensou 

em votar a favor, e acha que dá para fazer muito com esse dinheiro, só que tem que fazer uma 

comissão, que segundo diz no projeto os vereadores tem obrigados no Siscov, de fiscalizar essa obra. 

Diz ser dever da Câmara de Vereadores e quer ser o primeiro a dar seu nome e fiscalizar todos esses 
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oitocentos e setenta e cinco mil e sejam feitos como está no projeto, é o mínimo, pois ganham para 

isso. Espera que a câmara faça uma comissão para ser bem representada. Agradece e devolve a 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Agradece a comunidade e os que trabalharam na festa do 

bairro Santo Antonio, Padroeiro do município, no último domingo lá no CTG General Gumercindo 

Saraiva, agradece a todos que participaram e trabalharam e o padroeiro é o Santo Antonio e uma vez 

por ano a gente comemora a festa do padroeiro, com os incansáveis voluntários que sempre estão em 

prol de uma comunidade. Parabeniza a todos da diretoria. Fala da convenção do PDT, que foi sexta-

feira e fica gratificado do PDT de luta, de trabalho, e o Renato, que está presente, sabe disso, fizeste 

parte do PDT de Unistalda e agora aqui de Capão do Cipó. Parabeniza o presidente de honra, Silon 

Moraes, muito merecido, Anselmo Cardoso Presidente, Roberto vice, João Vargas segundo vice, Jairo 

secretário, Diego Chaves tesoureiro e o Mario Talhaferro e o Jocemar Tamiosso como vogais. Fala 

que é muito importante essa executiva que foi eleita e mais vinte e oito membros do diretório, e dá 

parabéns aos trabalhistas do município de Capão do Cipó, e diz que não é de valde que o PDT se 

nota a diferença que existe no povo PDT, com o povo. Agradece a gurizada que estava participando 

do campeonato em Santiago dos quais se desclassificaram no Domingo, jogaram diante do Cruzeiro 

que são equipes fortes, mas diz do importante trabalho que está sendo realizado, não é vencer, mas 

continuar esse trabalho que está sendo realizado aqui no município com o Kinha, o próprio Vice-

Prefeito e com outros que se dedicam com nossos jovens desde pequenos. Diz que domingo próximo 

começa o campeonato lá no Ginásio, teve a realização do sorteio, onde quatorze equipes vão 

participar do campeonato de futebol de salão do município de Capão do Cipó. Parabeniza todas as 

equipes que vão participar. Diz aos colegas vereadores que é gratificante também como vereadores 

de parabenizar o Prefeito pelas discussões que tem tido aqui, quando convocado pela Câmara de 

Vereadores, que vem dando frutos, tanto é que ele suspendeu o leilão da patrola Volvo, que pediram 

tanto aqui. Fala que tinham outras máquinas que gostariam que fossem poupadas do leilão, mas diz 

que a patrola valorizou bastante o pedido dos vereadores e da comunidade, por estar trabalhando e 

estar com um monte de peças em garantia, e é uma das melhores que temos no município de Capão 

do Cipó, por isso foi suspendido o leilão dessa patrola. Diz que a secretária da Saúde pediu para 

avisar que quinta-feira, das oito e trinta as onze e trinta estará a Unidade Móvel no colégio Chico 

Mendes para atender a comunidade de Progresso e outras localidades, estará o dentista e vão fazer 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que não entende 

até hoje o que o prefeito fez e que parada de ônibus quem faz é a Secretaria de Planejamento, 

ressalta que quem deve fazer é a Secretaria de Obras. Fala que no assentamento Sepé Tiarajú, em 

frente ao Carlinhos e da senhora Dovirge, caiu com o temporal, mas que até hoje não arrumaram a 

parada, e tem quatro crianças que pegam o transporte lá. Afirma que a casa é longe da rua e que os 

mesmos estão pedindo encarecidamente para que façam ou que arrumem a parada de ônibus para 

as crianças, pois o inverno está aí e é complicado. Fala que no assentamento Santa Rita ficou até 

vergonhoso, e que o Eliseu Gatteli disse que poderia dizer o nome do mesmo. Afirma que o mesmo 
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disse que não tem mais o que fazer, pois passa transporte escolar direto. Fala que esta semana 

desceu quatro, um atrás do outro, e que não tem como andar naquela estrada, pois virou em buraco, 

o próprio diz que depois que saiu da Secretaria de Obras, que vai fazer um ano em agosto, afirma que 

foram uma vez lá. Ressalta que ainda falam que valorizam os assentamentos. Diz que o Maurinho 

cruza todos os dias naquela estrada e que se tornou um caos, e que esta lá para ver as estradas e 

que não tem o que fazer se não patrolarem. Como o vereador Diego disse que tem uma patrola e já 

faz dois dias que está parada, mas que então faltou combustível e por que não vai trabalha uma 

patrola nova e o operador sentado, o próprio diz que não entende isto que está acontecendo. Fala que 

o bueiro que o ônibus caiu é um fiasco, pois o próprio foi ver onde o ônibus tinha caído, e que quem 

diz que aquilo é ‘coisinha’ é por que não tem filho no transporte. Acha que teria um anjinho que 

segurou o ônibus para não virar. Fala que é um bueiro de oitenta e que agora trancaram para o lado 

de cima do bueiro. Ressalta que foram comprados mais de duzentos de cada um e que se não tem 

bueiro de oitenta, arranca aquele e coloca bueiro de sessenta. Afirma que é bem na curva e que o 

ônibus está lá para quem quiser ver que está ‘comendo’ a parte de cima e está afundando, pois é um 

ônibus grande que faz a volta. Diz que no Gelsinho não tem o que fazer se não colocar pedra, diz que 

foi na casa do mesmo e o mesmo pediu, e afirma que não tem o que fazer, pois é terra e virou em um 

carreiro por que atorou a estrada no meio, e agora está chegando o inverno, mas que é bem simples, 

é só levar os bueiros na concha da retro e que só uma carga de pedra colocando resolve o problema 

do bueiro, pois é uma valeta e é só afundar o bueiro, colocar as pedras e já está pronta. Ressalta que 

mais uma vez na concha da retro já leva os bueiros daqui e que é simples. Fala que ficou preocupado 

com os tratores Valtra que vieram para o município e que tiraram da frente da prefeitura e levaram 

para a feira, e que estão ‘atirados’ e que lá não tem guarda durante a noite, e só pode que estão 

trabalhando dentro da feira só pode que vai ficar muito bonito. Fala que tem que colocar trabalhar, 

pois se a empresa entregou e vai receber não se sabe quando, por que vai te que vim o dinheiro das 

emendas dos deputados para pagar, afirma que tem que botar trabalhar e pronto e não se deve 

guardar lá embaixo e que se der algum problema quem vai resolver, questiona. Ressalta novamente 

que não tem guarda lá embaixo. Fala que tem outra preocupação e só quer fazer uma pergunta o 

porquê terem contratado dois jurídicos para o município, pois contrataram o tal de Elton, e pergunta 

como que estão pagando o ‘cara’ ou que ele veio para ‘tapar os furos’ do Erico. O próprio diz que iam 

fazer uma sala redonda para o mesmo para que ele não fizesse besteira nos cantos e que aí tem que 

caminhar em roda. Fala que não tem o que fazer para não dizer outro palavrão, com o perdão da 

palavra, e pergunta novamente por que dois jurídicos, e que deve ter muito dinheiro então, e que o 

município não pode se queixar que está faltando dinheiro e que tem crise, pois contrataram dois 

jurídicos. Diz que é por isso que fica preocupado por que às vezes simples coisas que poderiam ser 

ajudados. Fala que este ‘cara’ não está de graça não, e que o salário é bem bom também. Ressalta 

mais uma vez que não é de graça que está ali, e afirma que fica preocupado. 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. Como diz o colega Ibanez ouvindo vocês, vamos por partes, quando o colega Miguel abriu os 
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trabalhos hoje falou sobre o lixo. Sobre isso diz que seria uma pauta para a ACAMVALE, reunir os 

nove municípios e tentar levar as sugestões para eles fazer uma reunião e ver qual município vai 

receber o nosso lixo. Diz ver uma saída por aí. Fala que discutiram aqui e faz praticamente um mês 

que está aqui o Plano Municipal de Educação, também ouvindo o colega Ibanez e foi falar com o 

Ruivo na manhã de quinta-feira, e Santiago contratou um assessor para fazer, e discutiram noventa 

dias, mas aqui não é o momento de nós cobrarmos. Cita que a secretária cobrou o pessoal dela de 

não ter feito o que sugeriram, que seria o secretário Erico fazer e levar ao conhecimento dos 

professores da rede Estadual e Municipal o plano. Cita que lá no Carovi chegou um dia antes da 

reunião o plano, no final, e diz que as coisas começaram erradas, mas deram certas, e o grupo de 

professores aqui do município do Cipó, as diretoras do Estado, a Ângela e a Silvane elas, literalmente, 

deram um show de participação, de desenvolvimento, capacidade e conhecimento, que é muito 

importante. Como diz o colega Alacir, os vereadores até sabem pouco, diz até saber mais um 

pouquinho, mas essas duas diretoras e a Rejane, até não vai começar citar nomes, mas foi unânime a 

participação, e foi fantástico e fizeram as mudanças que deveriam ser necessárias. Para vocês que 

estão em casa escutando, diz que vão votar na manhã de sexta-feira, numa convocação 

extraordinária, para o Prefeito sancionar e tudo correr normalmente, então sessão extraordinária 

sexta-feira para votação do Plano Municipal da Educação, que vai vigorar de 2015 a 2025. Tem um 

esclarecimento, pois temos um Plano Municipal de Educação que foi feito em 2007, ele ainda existe, é 

por dez anos, e ele está vigorando até 2017. Diz isso, pois alguém disse que não temos plano, temos 

sim, foi feito no governo do seu Serafim e vale até 2017, isso só para esclarecer. Pela manhã esteve 

lá na Escola fazendo uma palestra o Psicólogo Jonas Nascimento, e o Doutor Paulo trouxe para 

conversar um palestrante, e a primeira vez que nós precisarmos de uma pessoa para falar, convidem 

esse jovem de apenas trinta anos, que é o Psicólogo Jonas, que trabalha na Assistência Social, 

presta serviço aqui no município. Cita que foi muito bom para a gurizada o papo que ele desenvolveu 

lá. Fala que a tarde, quatro horas, tiveram uma reunião com a engenheira e o secretário do 

Planejamento, aonde vieram mostrar mapas, de maneira civilizada, sem alteração, mostrar e juntos 

discutir como é que serão feito projetos de encascalhamento, construção de trinta e um bueiros e dois 

pontilhões no Assentamento Nova Esperança, afinal são oitocentos mil, vai custa mais ou menos 

cinco mil e trezentos cada bueiro, pois são bueiros de oito metros, sessenta centímetro, com 

cabeceira. Já solicitou ao grupo de vereadores e ao doutor Paulo da possibilidade da Câmara de 

Vereadores contratar um fiscalizador, além dos vereadores, e já está acatando o que o vereador 

Ibanez disse da criação de uma comissão de acompanhamento, desde o primeiro dia das obras desse 

encascalhamento, onde serão colocados dez centímetros compactados de pedra e mais cinco 

compactados com pedra-cupim. Diz que estarão ligados e antenados no acompanhamento desse 

encascalhamento dessa comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cumprimenta a Cleusa, nossa agente de saúde. 

Diz ao colega Jairo, que não é crítica, mas o colega deixou ‘meio no ar’, e gostaria que o mesmo 

distinguisse o cidadão do PDT, com outras pessoas. Gostaria que o colega falasse para os ouvintes 
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da 87.9, pois não sabe qual é a diferença. Agradece a todos que trabalharam e participaram da festa 

do Progresso, dia 30 de maio, não tinha comentado antes, pois não tinha o resultado. Agradece aos 

colegas Diego e Jairo que se fizeram presentes. Fala que deu três mil, quatrocentos e quarenta e três 

reais de lucro, e mais uma vez agradece em nome da diretoria. Pede a Secretaria de Obras que 

coloque o bueiro prometido lá no senhor Gaspar, nos Palmeiros, há tempo foi prometido e ele 

aguarda, assim como há quase um ano foi prometido dois bueiros na frente da capela dos Palmeiros. 

Diz ao colega Jaques que por isso havia perguntado há quanto tempo tinha sido nossa sessão, pois 

aquele dia fez a solicitação do pedido e haviam prometido, e ainda não foram e o pessoal de lá 

reclamou. Fala que o colega Jaques falou semana passada sobre o buraco que tem na entrada da 

ponte quem vai ao Entre Rios, diz que sábado passou ali, e até havia esquecido que o colega falou e 

não é de correr, mas levou um susto na entrada da ponte. Sugere a Secretaria de Agricultura que 

feche o prédio da feira do produtor, pois no inverno é frio, vento e garoa para os feirantes trabalhar ali, 

quase como trabalhar na praça. Sobre o Plano de Educação, não se fez presente, pois chegou essa 

madrugada de Caxias. Cita que já receberam a convocação para sexta-feira, e se Deus quiser será 

aprovado. Sobre o comentário que foi colocado na internet sobre o ônibus, diz que foi quem colocou, 

pois acha que é uma maneira de se expressar. Cita que colocaram, hoje, da cerca nos Pinheirinhos, e 

é uma maneira de comunicação e um direito como cidadãos. Acha que está sendo melhor do que o 

Portal da Transparência do Executivo, que não encontram nada, e não sabe como entrar, já pediu, 

mas ainda não explicaram nada. Diz ser uma maneira muito boa e quando houver alguma coisa é o 

melhor meio de comunicação que temos hoje é a internet. Cita que temos o radialista presente, e 

pode concordar que é um excelente meio, depois da rádio, que todo mundo ouve o programa. Sobre o 

lixo acha que é preocupante sim, e depois temos o problema da nossa água, pois futuramente iremos 

precisar de uma barragem e seria um motivo de grande preocupação. Sobre a comissão de 

fiscalização acha importante sempre essas comissões, só espera que vá haver sim, só espera que 

não sejam criticados, como foi com os colegas Alacir e Jaques quando acompanharam o pessoal da 

FUNASA. Diz que foram criticados até aqui na Casa quando acompanharam. Acha que não é só 

dever é obrigação do vereador e da população cobrar nossos direitos, ver onde está indo o direito. 

Cita que esse é um investimento muito grande que vem, são recursos da União, mais de oitocentos 

mil em tão poucos quilômetros, então tem que haver a fiscalização. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: O vereador não fez uso de 

seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Sobre o bueiro só 

coloca porque os vereadores falam que está errado, e lá na sua estrada talvez faltou a senhora como 

vereadora falar que estava errado, e devia ter pedido  para o Prefeito da  época. Coloca o que foi 

falado e o que foi feito e são trinta e dois quilômetros. Pergunta o que a patrola está fazendo na 

entrada do Assentamento, se o INCRA vai fazer a estrada, porque estão colocando dinheiro fora 

patrolando da entrada do ‘Caneleira’ se o projeto faz dias que está aqui, oitocentos e setenta e poucos 

mil para fazer aquilo ali. Fala que da entrada do ‘Caneleira’ no mínimo oitenta cargas de pedra e estão 

fazendo, é serviço perdido que poderia estar fazendo do clube até o Entre Rios que está ruim a 

estrada. Não quer criticar as obras, mas está bem bruta de andar e se tem o projeto o porquê fazer.  
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Fala em falta de dinheiro e depois de quinta-feira vai aparecer dinheiro na Prefeitura não se 

preocupem, e se tivesse dinheiro aquele trator gabinado de dois mil e nove, com ar-condicionado não 

estaria sendo vendido trator de cinco anos, que produtor nenhum vende trator com cinco anos. Cita 

que aqueles tratorzinhos quando largarem quer ir ver eles puxarem aquelas globe e grade, e dentro 

de um ano vão estar pior que aqueles tratores de  cinco anos que estão vendendo, porque são fracos 

e pequenos e não conseguem puxar as globe, pois as deles são dezesseis  discos e as nossas são 

de vinte. Fala que gostaria de saber quem fez e participou do plano de trabalho para comprar aqueles 

tratores das emendas de cem mil, e provavelmente vão ser devolvidos dez mil de cada trator, no 

mínimo, vai vir para a câmara devolver este dinheiro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala que não ofendeu 

ninguém, e a colega Marilene entenda como quiser, pois sempre distorce as conversas aqui, mas os 

companheiros do PDT lhe entendem. Dá muito obrigado ao povo trabalhista. Sobre o Portal da 

Transparência, o secretário Pinheiro pediu para a colega a próxima vez que falasse disso passasse lá 

falar com ele na secretaria e converse com o secretário Pinheiro, que ele explica bem certo, e aqui na 

câmara ele disse que não precisa vim mais, já veio e ensinou bem certo como entrar no Portal da 

Transparência para verificar tudo certo, os gastos despesa e receitas e se souber faz, se não souber 

não faz. Diz a colega Marilene que a mesma colocou que se este ônibus caísse, e só não caiu por 

causa de um palanque. Fala que não tinha palanque e o que existia lá era bem longe, inclusive o 

secretário João falou que se por um acaso escorasse no palanque ia ser um acidente muito feio, mas 

graças a Deus não pegou no palanque e não tinha como distorcer uma barbaridade. Diz que amanhã 

às dez e meia da manhã chega aqui o pessoal da CREHNOR para falar com o prefeito, juntamente 

com o pessoal da PROVIAS, sobre as casas, e é o momento de alguém interessado, ou mesmo os 

vereadores tentar falar com este pessoal como está o andamento das casas. Diz que não depende do 

Executivo, está dependendo justamente desse povo. Diz ser ‘engraçado’ só trinta e três quilômetros, o 

que diz que é um ‘horror’ de estrada, e quando veio aquele outro recurso, no governo passado, 

fizeram praticamente a mesma quantia, e hoje o dinheiro daquele recurso seria de um milhão e meio, 

e vamos fazer oitocentos e setenta e cinco  quilômetros, botar trinta bueiros e dois pontilhões. 

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

Partido, PT: Fala que o vereador Miguel falou uma coisa boa sobre o meio ambiente, e ressalta que 

está preocupado pelo seguinte, que o meio ambiente cobra de todo mundo, e que até esses dias 

estava até a Polícia Ambiental de novo.  Diz que vêm fiscalizar as lavagens de lavar carro e que tem 

que ter fossa e colocar pedra, terra e que é um monte de ‘frescura’. Afirma que o município não está 

fazendo a parte dele e que o mau exemplo já sai de dentro da prefeitura, pois o pessoal está lavando 

tudo que é maquinário, ônibus, caminhão, tudo no pátio da prefeitura e que agora estão lavando no 

pátio da feira com metacil. Ressalta que colocam metacil e depois colocam água, e depois que 

colocam água isto corre pelas ruas e pelo asfalto e depois cai nos bueiros e que abaixo da feira todo 

mundo sabe que é tudo área da APP e que se alguém conhece é virado em banhado. Fala que se o 

município exige um monte de coisa para funcionar qualquer coisa no município e ainda a fiscalização 

pega, e que aí o município não faz sua parte. Ressalta que é como o lava jato que esses dias 
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compraram para o colégio, afirma que não, pois pegaram o velho que tinha nos ônibus e deram o 

novo para os ônibus, e os funcionários não têm culpa, pois tem alguém que manda, é igual um 

funcionário trabalhar sem indicar, e que então terão que ver de perto isto aí, pois o próprio afirma que 

viu uns quantos fazerem isto e esta lá para quem quiser ver que quando lava escorre a água e fica o 

sinal do metacil no asfalto. Afirma que aquilo arranca pedaço, e que alguma coisa está errada, o 

próprio diz que todo mundo fala no meio ambiente e que não é só o próprio que fala, pois quando se 

liga a televisão é sobre o meio ambiente. Diz que o Papa falou disto e que é no mundo inteiro 

acontecendo isto, e que o Papa pediu para que as autoridades tomem providências e encaminhem 

por que amanhã vão ser os nossos filhos e netos que vão sofrer, aí vão ver o que vai dar. 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: Escutando atentamente a questão 

do lixo fica até engraçado e tem colegas aqui sendo processados ou processando por simples 

pulverizador costal, e hoje são todos companheiro e amigos. Fala que a política é uma coisa 

engraçada e dá muitas voltas. Diz achar muito importante o fato de poder discutir, e que está só 

reforçando com relação ao que o colega Jairo falou por uma inflação de quatro, cinco, seis por cento 

de lá para cá um milhão e meio, o colega foi muito ligeiro nos seus cálculos, foi de uma rapidez 

incrível. Fala ao colega Jairo que sabe muito bem e aqui nesta Mesa foi explicado que os projetos 

daquele jeito vinham e o projeto para cascalhar não era nessa magnitude de documentos e projetos 

que têm que ter. Cita que não foram feitos só trinta quilômetros, o Prefeito Osvaldo Froner fez mais de 

cento e cinquenta quilômetros de estradas asfaltadas. Diz ao colega Jairo que o mesmo sabe disso e 

até hoje andando naquelas estradas do Carovi até Santiago, até aquela época não conseguia andar 

dia de chuva e foi encascalhado no Entre Rios, em tudo que lugar, só que agora a realidade é outra, 

agora veio para fazer trinta e três quilômetros, é diferente e o INCRA vai cobrar trinta e três 

quilômetros e esta Casa e vocês que estão os ouvindo em casa vão saber que estão acompanhando, 

e se tem que botar dezoito cargas de pedra em um trecho, irão lá contar as dezoito cargas.  Fala que 

não estão aqui duvidando de fulano e beltrano, simplesmente estão fazendo o papel que é 

supervisionar o trabalho do município. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O Senhor Presidente 

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

Partido, PMDB: Parabeniza em nome do PMDB a convenção do PDT e deseja ao Anselmo e aos 

demais integrantes da executiva sucesso nesta nova empreitada. Fala que Polícia Ambiental é uma 

coisa e Secretaria Municipal do Meio Ambiente é outra, e que se a polícia vem até aqui é motivada por 

denúncia. Diz que não tem nada a ver município com Polícia Ambiental, e que isto é fato e que não 

adianta querer jogar a culpa no município por que a polícia quando aparece no município é motivada 

por denúncia. Fala sobre o Portal de Transparência, que o próprio não tem dificuldade de entrar e se 

informar de tudo que precisa, ressalta que se caso surgir alguma dúvida é só passar na Secretaria da 

Fazenda que irão explicar tudo que precisa, onde vai estar cada item e onde vai ter a informação 

procurada. Ressalta que no Portal está tudo, e que quando entra consegue ver tudo o que precisa. 

Diz que foi falado sobre contratar jurídico, ressalta que se é contratado é por que talvez precise, e que 

talvez seja contratado, e que até mesmo seja pelo excesso de denúncia que está tendo. Afirma que o 
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promotor já não aguenta mais, pois é uma denúncia por dia, e que o importante que se diga é que são 

denúncias infundadas, que se pede a explicação e é dada a explicação. Ressalta que são denúncias 

sem fundamento nenhum e que muitas vezes é mentira, e que talvez a necessidade do outro jurídico 

seja para atender a onda de denúncias que anda aqui em Capão do Cipó. Agradece e devolve a 

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

PMDB: Cumprimenta o Renato Souza e diz para o mesmo ir engraxando as botas para o jantar baile 

do Dia dos Pais e dar um jeito no joelho para melhorar e dançar da primeira a última música do jantar. 

Dá os parabéns pela festa do padroeiro Santo Antonio e por todas as pessoas que trabalharam e se 

fizeram presentes. Dá os parabéns ao Anselmo que assumiu a presidência do PDT, ressalta que um 

forte aliado na (UDP), diz ao mesmo que de peão de granja foi a motorista de saúde, e a vice-prefeito, 

dá os parabéns mais uma vez ao Anselmo. Fala que sobre a feira do produtor já falaram com o seu 

Alcides para cercar ela, pois Eugenio de Castro foi feito o mesmo projeto, por que era projeto padrão, 

e foi cercado e que a ideia do seu Alcides é cercar ali também. Fala à colega Marilene que sobre esta 

história de ônibus que apareceu na internet, a própria não é contra ter colocado na internet, ressalta 

que na estrada da própria e na gestão do prefeito da Marilene, um micro escolar dirigido pelo seu 

Joãozinho também entrou lá, derrapou e desceu ladeira abaixo e que só não virou por Deus. Ressalta 

que foi só pra dizer para a mesma que isto acontece, e que a administração da própria vai ver isto 

melhor e que tem que ver melhor, pois é uma grande responsabilidade e que são os filhos da própria 

e de todos que tem filhos que andam no transporte. Deixa claro que não é ‘por gosto’ que isto 

acontece, e que quem mora no interior e tem cem por cento das estradas de chão, e quando chove e 

passa o transporte escolar pela manhã e volta ao meio-dia, retorna a uma e meia e volta às seis da 

tarde, é complicado de manter. Cita que isto não é coisa de hoje e que isto é coisa de sempre e que 

sempre vai existir enquanto tiver estradas de chão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala ao presidente 

em trazer notícia boa, chega de notícia ruim, e a notícia boa do Prefeito que parece que vai sair a tão 

sonhada energia elétrica. Diz que vai sair até Capão do Cipó a tão sonhada, vinda de Santiago 

passando pelos Palmeiros até Capão do Cipó, uma grande notícia para os cipoenses esta energia 

elétrica. Fala que faz dois anos que fazem a Feira e tem que pagar um transformador, e é uma notícia 

boa e outra. Fala que outra notícia boa que tem que dar aos cipoenses é a RS 377, e que o Pedro 

Westphalen até onde o conhece a seriedade dele pode ter certeza que vai sair o recapeamento de 

Santiago a Capão do Cipó. Fala que conhece e tratou com eles várias vezes, e é uma das pessoas 

íntegras na política até hoje, e pode até algum dia morder a língua, mas é um cara sério com tudo o 

que foi tratado. Fala a vereadora Regina que falta mais de mês para o baile e por isso que as festas 

do CTG são um sucesso, pois já está convidando para o baile dos pais, dia primeiro de agosto, 

pedindo colaboração para o presidente Rodolfo dinheiro, leitão, gado, vaca e certamente vai ser um 

sucesso. Parabeniza a Adelaide e acha que ela foi muito coerente e tem que registrar aqui a 

dedicação da secretária de Educação do município do Capão do Cipó em analisar o projeto e discutir, 

e ela esteve aqui e ‘matou no peito’. Deixa registrado aqui nesta Casa o empenho da secretária 

Adelaide em prol do projeto da educação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 
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Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO GAB. 

103/2015, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 027/2015. PROJETO DE LEI N° 

027/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 06 (seis) professores para atuar na Educação Infantil e dá outras providências”. 

OFÍCIO GAB. 105/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 

012/2015. OFÍCIO 024/2015, da Secretaria de Saúde, convidando para 4ª Conferência Municipal de 

Saúde, dia 30 de junho, das 08h30min às 16h30min, no CTG General Gumercindo Saraiva. OFÍCIO 

GAB. 106/2015, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Mensagem Aditiva Modificativa n° 01/2015. 

MENSAGEM ADITIVA MODIFICATIVA 01/2015, do Poder Executivo, que “Substitui o anexo ao 

Projeto de Lei n° 022/2015, relativo ao Plano Municipal de Educação de Capão do Cipó, e dá outras 

providências”. CONVITE, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Região de Santa Maria, para 1° 

Seminário Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável, dia 26 de junho de 2015, das 09h00min 

às 17h30min, no Instituto São José, Parque Dom Antonio Reis. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 023/2015, 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 N° 024/2015, 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 N° 025/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, 

em caráter emergencial e por tempo determinado, de um Auditor de Controle Interno no âmbito do 

Poder Executivo Municipal do município de Capão do Cipó”, sendo que o vereador Ibanez Garcia 

pediu vistas do projeto, para não ser incoerente na Casa, pois não está de acordo o que o prefeito lhe 

disse e o que estão discutindo sobre o projeto e para não dizer que os vereadores não discutiram com 

ele a decisão de mandar o projeto para essa Casa. Após o Senhor presidente coloca em votação o 

pedido de vistas, que foi aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente convida os colegas 

para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 026/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a 

contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um Pedreiro no âmbito do Poder 

Executivo Municipal do município de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 19/06/2015, extraordinária, às 

09h00min, e para a sessão ordinária do dia 23/06/2015, às 18h00min neste 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, 16 de junho 

de 2015. 

 

 

 

 


