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ATA N° 07 / 2016 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2016, 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 2016. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura da ata 06/2016, da Sessão Ordinária do dia 15/03/2016, 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 senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que hoje dia vinte e dois de março, Dia 

Mundial da Água, um bem precioso que Deus nos deu e ajudar a preservar para futuras gerações: 

nossos filhos, nossos netos. Fala em nome da diretoria da Capela São Luiz, do Progresso, para 

agradecer as pessoas que participaram e colaboraram com a festinha no domingo último. Diz que tem 

um resumo para uma estufa para pequenos produtores já que a bacia leiteira está bem desativada, 

seria mais uma opção de repente para as pessoas, e diz não saber se vai conseguir ler toda ela. 

Então este trabalho estuda a viabilidade da implantação de uma estufa para o cultivo de alface em 

hidropônica, assim buscou-se verificar em quanto tempo o reprodutor passará a ter retorno de seus 

investimentos, sendo pago a estrutura da estufa sobre um financiamento bancário, além de seus 

gastos mensais a estufa a ser implantada tem dimensão, é um exemplo dessas, de trinta metros por 

dez. Desta forma se fez um levantamento da quantidade de material necessário para a construção da 

estufa, onde se chegou o orçamento de vinte dois mil reais, e para conseguir este dinheiro o produtor 

fez um empréstimo bancário na linha Pronaf disponível para pequenos agricultores, de vinte e dois 

mil, com quatro e meio por cento  de juro, totalizando vinte e quatro e nove reais com a prestação fixa  

anual de oito mil e três, em três  anos. Como uma estufa tem capacidade para produzir mil e duzentos 

pés por mês, quando estiverem em pleno funcionamento, porém a comercialização se dará de fato 

após sessenta dias do início do processo, período este necessário para o ciclo completo do cultivo. 

Além do custo da implantação mensal, foi analisada a renda obtida com a venda do produto no varejo 

por um e cinquenta o pé, um real e cinquenta centavos, e no atacado o valor de um real o pé, a fim de 

verificar o tempo para o retorno do investimento nas duas modalidades de venda. Assim, com a estufa 

em pleno funcionamento, teríamos um gasto fixo de, aproximadamente, cento e vinte reais mensais, 

distribuído entre luz, água, nutrientes e sementes. Assim se o produtor conseguisse vender toda sua 

produção, direto ao consumidor, obteria uma receita mensal de mil e oitocentos reais e lucro de mil 

seiscentos e oitenta, e se vendesse no atacado obteria uma receita mensal de um mil e duzentos, o 

lucro de um mil e oitenta. Então anualmente teria uma receita de vinte e um mil e seiscentos, no 
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varejo ou quatorze mil e quatrocentos no atacado, sendo sempre mais rentável a venda direta ao 

consumidor. Descontando desta receita bruta, as despesas fixas mensais e a parcela a ser paga no 

banco anualmente, chegou-se num lucro de um mil e treze e nove centavos para o produtor, mas 

caso a venda se efetue no varejo o produtor terá um lucro de quatro mil novecentos e cinquenta e 

sete, retomando os primeiros três da operação do sistema, após este período o retorno será integral, 

por isso é uma prática bastante rentável para aquele agricultor que dispõe de pouca terra, pois retorna 

um bom valor para o sustento da família, além de envolver apenas o trabalho de pessoas da própria 

família, sem custo com empregados ou maquinários. Então vê que a um retorno a cada sessenta dias. 

Então esta aí um exemplo para, de repente, mais uma alternativa já que a bacia leiteira do nosso 

município está quebrada, podemos dizer assim, diz ao seu Antônio, que se faz presente, que se vê o 

pessoal reclamando, venderam as vacas e tudo. Diz ser pena que a URI investiu, acha que uns vinte 

mil reais na estufa da escola, e deixaram se perder aquilo ali. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que teria dois assuntos, mas terá três. Diz à colega 

Marilene que não gosta de palavras soltas ao vento e que a mesma seja direta e objetiva no que fala.  

Diz não gostar disso e que a colega nem sabe como é que foi o procedimento, o convênio e como as 

coisas andaram para vir dizer que deixaram atirado, o que diz não ser verdade. Fala que não é de 

hoje que a colega tem o costume de vir na Tribuna e soltar palavras ao vento sem ter coerência no 

que fala. Frisa que chega a um ponto em que vai cansando, e está é a verdade. Diz que aquilo ali foi 

feito um convênio, que venceu, e para o interesse da colega, diz que foram oferecidos cursos e bem 

divulgados e quem teve interesse em vir fazer, veio e o fez. Diz que assim que se encontra a situação. 

Sobre o que a colega falou em comercialização, diz que é muito fácil produzir, mas também tem que 

ter onde vender, e o caso foi a questão do leite, onde o produtor que já tem a vocação de trabalhar na 

atividade leiteira, uma história em cima disso, a vontade e sabe que o leite é um pinga-pinga todo 

mês, infelizmente, por questões extra-técnicas e de falta de caráter da maioria das empresas que 

estavam aí, a situação está no que está. Diz ter coisas que fogem ao controle do próprio produtor. 

Atenta e fala sobre o Cadastro Ambiental Rural, os quais têm o mês de abril para cumprir o prazo 

previsto em lei. Diz que dia cinco de maio se encerra o prazo, e como falou em outra sessão, o 

produtor deve fazer, pois é através desse cadastro que ele vai deixar sua propriedade em condições e 

corretamente perante a lei. Fala que não é um “bicho-de-sete-cabeças” e quem ainda não fez, procure 

para que faça o CAR - Cadastro Ambiental Rural, até o dia cinco de maio de dois mil e dezesseis. 

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

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9.  Primeiro quero dar os 

parabéns a comunidade do Progresso, que mais uma vez não pode ir porque a Manuela não estava 

bem, mas viu as fotos no face deu um festão. Sabe quando se gente trabalha assim numa entidade e 

organiza alguma coisa, e se o tempo chove fica assim meio com medo que não dê, lembra da 

patronagem quando estava à frente ali. Então é uma preocupação, são pessoas que se doam para 

comunidade do Progresso, largam suas coisas e vão ajudar toda aquela comunidade. Parabeniza 

toda aquela comunidade e sabe que deu uma festa linda, maravilhosa. Diz que tem um convite a fazer 
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em nome do Clube de Mães do Capão do Cipó, que dia dois de abril é o jantar Baile só delas, das 

dengosas e estão convidando todas as mulheres do Capão do Cipó para participar, dia dois de abril, 

às vinte horas, no Clube Aliança. Vai haver também desfile de moda das lojas daqui do Capão do 

Cipó, vai ter transporte também, diz não saber o qual o itinerário do transporte e a rota deles, mas vai 

ter transporte também, e quem quiser é só se informar com alguém do Clube de Mães. Convida as 

mulheres para participar, que este baile é uma homenagem as mulheres que em março a gente 

comemora. E quer falar um pouquinho também sobre a nossa feira, que hoje estão em Porto Alegre o 

Cristian, o seu Alcides e a Micheli que foram levar os convites para os Deputados, mais uma vez, por 

que em maio do ano passado já esteve lá e entregou os ofícios a quase todos, e para quem não 

estava lá deixou igual, e hoje eles foram levar o folder e o convite para abertura oficial que irão fazer, 

quinta-feira, às dez horas, abrem os portões da feira, mas a abertura oficial é sexta-feira, às dezenove 

horas, até foi a pedido dos deputados da Assembleia porque quinta eles têm expediente, e sexta eles 

poderiam vir. Então por causa de alguns e algumas expositoras que não vão conseguir trazer todas as 

coisas na quinta-feira, a pedido deles também, para fazer na sexta-feira. Estão planejando uma 

palestra, que ouviu a colega Margutti falar aqui, sobre a bacia leiteira, que é de grande importância,  já 

conseguiu já, confirmaram um expositor que vai trazer bastante coisa para quem trabalha com a bacia 

leiteira, e através da Ângela da Emater e da Ana conseguiu isto aí, ele já expôs uma vez no Capão do 

Cipó e vai voltar novamente, e também estão conseguindo um palestrante que palestre sobre a bacia 

leiteira, o cultivo, doenças e tudo que é coisa. Vão divulgar bem e colocar atrás a programação do 

folder e chamar todas as pessoas que trabalham aqui com leite para que venham participar. E 

também fechando uma palestra com um senhor, que eu não vai dizer o nome porque ainda falta um 

detalhezinho para  acertar, porque ele é de fora e depende da agenda dele. Diz que sábado, das oito 

as dez, o programa A Voz do Campo vai ser feito direto da ali feira passado para todos os municípios 

onde A Voz do Campo alcança, e desde já convida todos os agricultores do Capão do Cipó que 

participem e vão lá reivindicar e deixe escrito, registrado, nossos anseios do nosso município e região. 

E sobre a nossa 377 ficou sabendo nos blogs e nos face que o pessoal, que o governador esteve em 

Tupã e daí tinha uma comitiva que mostrou fotos e vídeos para ele, da 377, e como está no face e 

como está escrito embaixo e está nos jornais, parece que o governador se assustou com as 

condições, só que todo este tempo vão até o secretário de Transportes, levam fotos, não sabe se não 

está uma comunicação entre eles, mas que colocou lá, direitinho, como estava as condições da 377 

não só Capão do Cipó, pois tem certeza que foi Capão do Cipó, Jóia e Santiago, que levaram até 

fotos. Diz que então alguma coisa está acontecendo, mas o que nos importa é que alguém dê um jeito 

e arrume estas estradas para nós. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa 

os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que essa semana, para os católicos, é 

Semana Santa, de muita oração e, com certeza, os outros também têm sua crença, assim como 

temos a Semana Santa. Fala que teremos muita colheita pela frente, que o tempo nos ajude, pois está 

chegando a época. Diz achar que vai clarear o tempo para ajudar ao pessoal colher suas lavouras. 

Esteve olhando o parque da feira, que está sendo limpo, mas aquele pagamento que foi feito a pouco 
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tempo atrás não valeu nada, pois não foi feito nada, agora os funcionários da prefeitura estão 

limpando o parque. Diz que está sendo feito um bom trabalho, e tem que ser assim, tem que estar 

bonito para receber o pessoal, e que seja uma boa feira, e vai torcer que o tempo ajude. Esteve 

olhando o colégio Julio Biasi, que está sendo feito, e o colega Ibanez já tinha falado uma vez, e diz 

que se decepcionou, pois para quem entende de construção um pilar, uma coluna, para fazer teve 

cinco emendas de tábua e não chegou em cima. Destaca que tem cinco pedaços e ainda a viga 

passou por cima e não alcançou. Acredita que se os pedreiros daqui que tivessem feito a obra, iriam 

olhar e não querer mais eles. Diz que queria que fosse olhar, pois não é que está falando, mas que 

vão lá olhar, é a maior vergonha, dinheiro público colocado fora é lá. Fala que do lado não tem 

nenhuma telha em cima e as tábuas estão no tempo, torcendo tudo. Diz que esparramaram de 

enxada e caminharam com os pés em cima da massa o contrapiso, e está lá para quem quiser ver, 

sendo que tem lugares que terão que quebrar para arrumar. Diz que nunca tinha visto isso em sua 

vida. Diz que as pessoas lhe conhecem e não é de falar o que não é verdade, e lá é a maior vergonha 

que viu em uma construção. Fala que trezentos mil em contrapartida, da prefeitura, estão lá e ver uma 

vergonheira daquelas. Questiona se não temos engenheira no município para fiscalizar. Fala que não 

fiscalizaram as casinhas populares, as quais foram ver hoje, e foram grampeadas as travessas, com 

grampeador de papel, está lá para quem quiser ver. Diz que os rapazes do mosquito da dengue 

encontraram a larva lá nas casinhas populares, e lhe mostraram essa semana. Diz que estava 

cruzando pelo Bairro Santo Antonio e estava passando a visitadora do PIM e o rapaz e ele disse que 

se fosse possível para pedir para limparem aquilo, pois ele se cria na sujeira e onde tem água, e ali 

ele encontrou. Diz ao colega Ibanez que fizeram as casas mais baixas e a água está correndo direto 

para dentro das casas, é um barro e uma sujeira. Diz que os banheiros é um tanto mais alto os 

contrapisos e terão que quebrar tudo. Fala que as caixas estão caindo todas, e a viga embaixo 

passou a mão e desbruga a viga embaixo, tira com a mão a brita e a areia. Segundo os ‘caras’ lhe 

disseram, foi feito com dez por um. Questiona onde está a engenheira da prefeitura, pois foi falado 

com o prefeito esses dias e ele lhe disse que cobrou a empresa, o banco Provias, o qual disse quem 

assina a Adin para entregar as casas não era ele e sim a nossa engenheira. Diz estar pedindo aos 

vereadores para irem olhar e depois falem se o que disse aqui não é verdade. Diz que é dinheiro 

público jogado fora, e aquelas casas não terminam, pois foi pago setecentos e oito mil e falta 

quatrocentos e cinquenta e tem casa que vai cair. Diz que as telhas têm que mexer em todas e as 

caixas tem que tirar as tábuas, arrancar fora e fazer outras, e tem quatrocentos e cinquenta mil para 

terminar. Frisa que o colégio, atrás é um mato. Pede que rocem a cidade, pois tem a feira daqui uns 

dias e se quiser ver sujeira é só ir nos prédios públicos e nos terrenos da prefeitura. Diz que temos 

que estar com a cidade bonita para olharem. Questiona quando irão limpar, pois começam as chuvas 

e temos um mês e pouco e o pessoal dedicado a limpar a feira, que está um capoeirão. Até achou 

que quando viu o esteira com o grampo, seria para limpar o parque, mas parece que não irão usar. 

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

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

87.9. Em nome da Executiva do Partido Progressista, da sua bancada do PP, de sua família, de sua 
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esposa, deseja a todos os colegas vereadores, colegas, público presente, ouvintes e moradores do 

município, uma abençoada Semana Santa e uma feliz Páscoa, com saúde, paz, amor no coração de 

cada um, que é o que mai importa, e amizade, pois sem amizade não chegamos a lugar nenhum. 

Pede ao secretário de Obras, quem vai ao Ademir Nascimento, seu compadre, onde cruza a 

propriedade do seu João Machado, ele está precisando de umas cargas de pedras, que a prefeitura 

ficou de colocar para ele e, até hoje, não colocou. Pede que mandem, pois ele não consegue sair de 

lá, quando chove. Em nome dos moradores do município, que nesse sábado e domingo, diz ao colega 

Miguel, que também é da lida campeira, aconteceu no Coxilha de Ronda, onde vários laçadores 

estavam representando o município, onde seu Sinval Lima, Thales Lima e Henrique Lima foram os 

que tiraram o primeiro lugar no Laço Geração, deixa sua consideração a esses tauras do Rio Grande, 

que foram lá e representaram muito bem o município. Fica seu parabéns. Diz ser verdade o que o 

colega Alacir comentou, do jeito que está a escola Julio Biasi diz não saber como a engenheira liberou 

aquela obra. Diz estar para quem quiser ver o jeito que foi construído, uma falta de respeito, pois tem 

mais de trezentos mil reais investidos do município, dinheiro público, e amanhã ou depois estarão 

nossos filhos na escola e tem mais de cinco emendas em uma viga. Diz ter fotos para quem quiser 

ver, das colunas. Questiona onde está a segurança. Fala que os concretos feitos no piso foram 

esparramados com enxada e com os pés. Destaca que é uma falta de respeito com nosso dinheiro. 

Diz que as casinhas populares são o legítimo “elefante-branco”, pois é empresa, vai empresa e vem 

empresa e não terminam, uma ‘fiasqueira’. Diz que o brejo tomou conta. Questiona onde estão nossas 

lideranças. Tirou foto, semana que vem estarão indo ao Ministério Público, pois alguém tem que ser 

responsável por isso, seja empresa ou quem for, do jeito que está não dá para ficar, dinheiro público 

indo embora. Diz que está caindo tudo, e a empresa vem e amanhã ou depois vai embora e ficamos 

com as mãos atadas e os moradores esperando para morar em suas casas. Fala que alguém tem que 

tomar uma atitude, e se levantarem da cadeira e ir aonde ir, garante que as coisas vão andar e vai 

mudar. Diz que nossos pedreiros daqui, garante que eram cem por cento e sabem construir e fazer 

uma obra. Diz que o que está feito ali, amanhã ou depois terão que refazer, pois é dinheiro que foi 

aplicado e sairá mais caro para refazer. Diz que a verdade para nós é que é uma ‘fiasqueira’, pois as 

empresas vêm ali e fazem do jeito que querem, a engenheira não vai fiscalizar, que é obrigação dela 

fiscalizar a obra, senão nosso dinheiro vai tudo no ralo e quem paga somos nós. Ressalta que 

semana que vem estarão tomando providências, que será o fim, ou sai do papel ou não sai. Agradece 

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

colegas, munícipes, rádio 87.9. Como diz seu colega Rodolfo, que às vezes o repete, fica meio 

paralisado e não tem discurso a fazer das coisas que vem acontecendo, pois se reclama, é por eu 

reclamam e se não reclamavam é por que deixavam de reclamar. Diz ter tanta coisa errada, as atuais 

que têm que arrumar e nunca negaram que tem que botar a casa em ordem, mas tem muita coisa 

herança que vem errada. Diz que estão reclamando das casinhas, as quais diz concordar com o 

colega Alacir, mas se descerem aqui, atrás da Câmara, e do ‘macegão’ que tem aqui, é uma coisa do 

‘cara’ sair assombrado. Diz ter casas que tem mais de sete anos que está no meio do ‘bamburral’, 

levantaram uns pedaços e caíram no mais completo abandono. Diz que nada foi feito e não sabe o 
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que aconteceu, é um desastre e não dá para contar, é coisa de cinema. Concorda com a colega 

Margutti, mas só tomou nota de seis artigos que queria conseguir entender. Diz que uma usina de 

biodiesel veio para cá e “sumiu do mapa”, não sabe nem onde foi parar e nem vai comentar. Diz que o 

plantio de cana, que era o sonho de transformar os produtores para produzir melado, rapadura, 

também. Diz que bacia leiteira, estufa, apicultura, tudo tinham projeto para isso e isso o colega Alcir 

sabe, até lembra quando o colega era da Agricultura e iniciou no governo dele, o qual era 

companheiro e começaram a fazer. Diz se perguntar por que as coisas não têm continuidade, pois se 

começa organizado e depois, simplesmente, cai no abandono e não sai mais nada e nada anda, 

inclusive, o que os colegas estão reclamando, entende, e o colega Miguel foi muito feliz, é sobre o 

calote que as empresas deram na bacia leiteira. Tem vizinhos que viviam da bacia leiteira, que era o 

ganha-pão, mas de tanto calote e tanto sem-vergonha que veio aqui, a maioria parou de produzir leite. 

Diz que não dá para culpar a administração municipal, é complicado. Sobre as casinhas, que vê gente 

falar que fica triste, até lamenta por não dar continuidade, pois é recurso federal, e se o dinheiro não 

chegar aqui, não é Capão do Cipó, é todo país, está corroendo e deteriorando nosso país, e se os 

recursos não forem repassados, como viu essa semana, não sabe o que será dos municípios. Diz que 

a coisa é mais grave do que qualquer um pode pensar. Pede um abrigo escolar, o qual o vice-prefeito 

foi junto olhar, e tem um ali na esquina do seu Basílio, que está se desmanchando, e tem essa 

criança, filho do Ronaldo, que faz horas que ele pede um abrigo, pois dá mais de seiscentos metros 

da casa, sendo que é só tirar dali, que não estão usando, e transportar o abrigo para aquela criança, 

que fica no tempo. Diz que ele até postou essa semana, chovendo, no mata-burro, esperando o 

ônibus escolar. Dá ideia, para quando puder, e ali tem aquele ali parado e que coloque para atender 

uma criança que, realmente, precisa. 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 que o pessoal está cobrando que as sessões não estão saindo. Diz não saber o problema que 

está acontecendo, mas torce que hoje seja transmitida para o povo que está acostumado a ouvir seus 

representantes. Agradece a coordenação da capela São Luiz e a todos os festeiros e comunidade em 

geral que participaram da festa daquela localidade. Diz ter sido uma bela festa, abaixo de água, mas 

um festão. Parabeniza a todos. Parabeniza os finalistas do campeonato da quadra sintética da praça, 

na última sexta-feira, onde assistiram a um grande jogo de futebol. Diz que goleiros nós temos, os 

dois são bons, mas tem aquela admiração, e pede desculpas ao Alisson, pelo nosso amigo “Pelego”, 

mas o Alisson foi o melhor, foi destaque, goleiro menos vazado, mas tem admiração pelo “Pelego”, 

mas dá os parabéns ao Alisson. Sobre bacia leiteira diz não saber qual foi o erro desses governos em 

não investir, tentaram lá no governo Serafim, o prefeito Meneghini fez o que pode, diversas vezes 

estiveram ali reunidos, criaram a cooperativa, o caminhão desceu para lá, mas lembra que um 

prefeito, que já passou, foi na rádio Cipoense e disse que teve um erro muito grande com os 

assentados, que foi de não apoiar a bacia leiteira. Fica esse questionamento e vão ver se acham uma 

solução para o pequeno produtor do município. Até agora, no caso, diz a colega Marilene não saber 

se a estufa é a saída. Pede que a mesma imagine investir vinte e dois mil em uma estufa e vender o 

pé de alface a um real, pois se vender a um e cinquenta, aqui ninguém compra. Diz que pegue cinco 
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produtores, produzindo cem pés de alface por dia, será que tem consumo? Diz que não terá. Acha 

que terão que diversificar essa produção e investir em porcos, frango, mas o principal de tudo não são 

os investimentos que um administrador que fazer, e sim é termos estrada. Diz que com as estradas 

nesse estado não tem condições de alguém investir aqui, tirar a produção de que forma. Diz que as 

casas populares, onde colocou o colega Alacir há duas semanas aqui, vê da seguinte forma: que a 

prefeitura não tem aquela responsabilidade que foi atribuída ao prefeito na execução da obra. Vê, às 

vezes, serem distorcidas as conversas aqui, pois hoje se fala uma coisa e amanhã outra. Diz que o 

principal de tudo, e o problema maior nas obras, está na destinação dos recursos que não chegam, 

prometeram e não veio, para continuar fazendo a escola, as casinhas a falcatrua que existe no meio, 

com as empresas. Viu ontem o prefeito ligando para o banco Província implorando que tire essas 

empresas fora e destine o recurso direto à prefeitura para que contrate a mão-de-obra e termine 

essas casas, e eles não querem. Diz ter muito rolo no meio, pois são cinco empresas atravessadoras 

ganhando esse recurso e onde tem que chegar o dinheiro, não chega. Diz que está aí o caos 

existente. Diz que ao invés de segurarem os materiais que tem, sabe-se que ainda tem alguém que 

vende os materiais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Deseja feliz Páscoa a todos 

os cipoenses, e que se reúnam com seus familiares e pensem um pouco em Deus, pois hoje muito 

poucas pessoas ainda acreditam Nele. Diz que Jesus Cristo não contentou todo mundo e o mataram, 

e não é aqui na Terra que vão contentar. Diz que os vereadores Alacir e Diego falaram, mas foi quem 

os convidou para irem olhar o colégio. Diz que esses dias o Hilton, que um pobre, um coitado, ficou 

dois meses ali cuidando e limpando as coisas, está tudo limpo uns pedaços por que ele limpou, e a 

empresa não pagou a ele nenhum ‘pila’ e ele saiu dali. Diz que essa empresa são sem-vergonha uns 

‘caras’ desse. Diz que ali tem trezentos e cinquenta mil de contrapartida do município e ainda uma 

parte que o governo federal já tinha depositado. Diz que está sessenta por cento da obra por fazer, e 

fizeram três salas aqui e três lá. Cita que lá atrás são oito salas e fizeram umas colunas que eles 

emendaram, tiraram fotos, para escorar, pois fizeram mal. Diz que fizeram as vigas, os pilares, e 

colocaram pelo lado de fora as colunas só encostadas no outro. Questiona o que irá segurar aquilo. 

Fala que no lado de lá está todo ripado e as telhas estão os montes em cima, tudo descoberto, 

apodrecendo tudo. Pergunta se sabem quando os ‘caras’ irão voltar fazer. Reponde dizendo que só o 

ano que vem, se facilita. Fala que eles pegaram a obra do Posto de Saúde do assentamento Nova 

Esperança e ergueram os tijolos e está lá. Fala que não dá para dar para uma empresa, e que o erro 

é dentro da prefeitura, pois eles estavam fazendo o colégio, pegaram a ponte e pegaram o Posto de 

Saúde, e acha que o Posto do Carovi também é a mesma empresa. Cita que aí eles trabalham um 

pouquinho em cada uma, pegam o dinheiro, e tchau. Diz que o dinheiro das casinhas, o governo 

federal depositou todo na Província, os quais diz serem outros ‘malas’, e aí o povo ‘paga o pato’. Diz 

que no colégio a fiscalização que está ali, esparramaram o contrapiso com os pés e de enxada, que 

criem vergonha e botem uma régua  e puxem. Diz que se a engenheira assinar aquilo que está ali, é 

coisa de.... Diz que qualquer vereador pode sair daqui e ir ver que tem um corredor grande nas oito 

salas, botaram as colunas pelo lado de fora, a parede é fixa, mas as crianças vêm correndo e tem 
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uma coluna no canto, o maior perigo para as crianças. Diz ter coisas que é de perder os tarecos. 

Sobre o asfalto diz estar vencendo o prazo e até hoje não vieram remendar. Diz que a empresa disse 

que vinha, mas são outros sem-vergonha que só ‘dão nó’, botaram cupim, soltaram e está ali, e não 

entrou nenhum caminhão e já broqueou toda aquela avenida, do seu Nezito. Diz que os ‘caras’ não 

vão vir fazer. Pergunta se acham que eles virão com caminhão de massa fazer isso. Responde 

dizendo que não vêm. Fala que se os vereadores não fiscalizarem, que é o dever, cada dia está pior. 

Diz que fará somente uma pergunta: Onde trabalha o Emerson Primo? Quer saber em qual setor, pois 

ele não está em férias e está lá em Santiago fazendo cerca e não vem na prefeitura. Quer que digam 

que ele está na prefeitura, pois é mentira. Diz fazer horas que cobram isso aqui e o ‘cara’ parece que 

se manda, não tem prefeito, não tem vice e não tem secretário. Frisa que o ‘cara’ está lá perto de 

Santiago fazendo cerca. Foi na prefeitura e ele não está em férias, e se governa. Destaca que ele é 

um CC e tinha que dar exemplo, pois ele está ali por que alguém deu a cara para bater para ele estar 

ali e tinha que dar exemplo. Diz ter coisas que dizem que, às vezes, falam demais ou são “bocudos”, e 

não é, pois acontece todo dia na cara da gente e todo dia e não adianta e aí vêm como bonzinhos e 

por que isso e por que aquilo. Em primeiro lugar diz que ele está na frotas, o que é errado, pois ele é 

do Demac, desvio de função, e não sabe quem assina esses papeis deles. Diz que podem perguntar 

para quem quiser onde ele estava fazendo cerca. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Diz ao presidente que tem que transmitir a sessão, pois a sessão passada considera uma das 

mais importantes que tivemos aqui e não foi transmitida. Inclusive pede para que o presidente veja se 

não é possível que a Cipoense FM transmita a sessão passada que foi um momento de discussões 

de várias ações e vários fatos importantes para o município e que ficaram aqui só contando um para o 

outro e a comunidade não ficou sabendo. Acha importante o presidente entrar em contato com a 

direção da rádio para que faça essa transmissão. Diz ser bom copiar a fala dos outros, ou algumas 

expressões, e tem uma do colega Ibanez que diz: “Ouvindo atentamente os meus colegas”! Diz 

termos alguns problemas no Capão do Cipó que não são fáceis de solucionar. Escutou os colegas 

falarem sobre o leite e diz que fomos, gradativamente, perdendo e aí houve falha. Reconhece que 

houve falha do prefeito Froner, desse prefeito também, mas pouco, pois sabe que teve um sem-

vergonha na jogada que levavam o leite e não pagavam. Pergunta se tem como recomeçar e 

responde dizendo que tem de ter um jeito. Ouviu outro colega falar em estufa, apicultura, usina de 

álcool, e diz que temos o problema que estamos distante dos lugares para vender um pé de alface, 

levar um porco para Santa Rosa, São Luiz ou demais locais, pois é tudo muito longe. Com isso diz 

que temos que trabalhar com o que nós temos, e é em cima disso que os prefeitos têm que pensar. 

Diz que não adianta nós sonhar com coisa mirabolante, pois não vai dar certo por não termos as 

condições de produzir, com o preço que as pessoas possam nos comprar. Diz que qualquer um que 

vir aqui, sabemos que está tentando enganá-los ou a comunidade, e essa é a realidade e não adianta. 

Outra coisa que escutou foi sobre a questão da situação econômica, que foi um assunto abordado 

semana passada, e é grave e não é por culpa dos municípios, pois temos que ver que o estado 

arrecada menos, o país arrecada menos. Cita que só nesse primeiro bimestre desse ano, duzentas e 
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dezenove mil pessoas perderam o emprego no país. Diz que se tem menos emprego, é menos 

produção, menos imposto, menos retorno para o município e o município eleva folha, tudo sobe e, 

consequentemente, as dificuldades começam a aparecer. Diz ser lógico e temos que dar um basta, 

segurar, pois senão imagem se essa agonia aí da Dilma se prolongar como ficará o país. Diz que 

temos que pensar essa situação. Não gostaria, pois sempre parece que é crítica, mas as casinhas 

nossas não terminam esse ano. Diz estar com vontade de fazer uma aposta consigo mesmo e não é 

crítica ao prefeito Meneghini, simplesmente a lógica indica que não sai casinha esse ano e não sabe 

se sai ano que, também, pela situação que agora a pouco colocou, pelas dificuldades econômicas que 

o país passa e coisa. Pede que a rádio transmita, se der, a sessão passada, e a de hoje e que as 

coisas se encaminhem em paz. Fica feliz com a colega Regina que, finalmente, está andando a 

questão da feira. Acredita no potencial de atração que Capão do Cipó tem, pois sempre disse que o 

município é charmoso e as pessoas acreditam. Pede que a colega, o prefeito e sua equipe façam o 

que for possível para que possamos, como disse o colega Alacir, bem receber quem vai chegar aqui. 

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

Líder de Governo: Fala que seguidamente está tocando a situação das casas aqui na sessão, 

ressalta que estas casas não estão prontas por que quem deveria executar o repasse não fez, e o 

governo não passou o dinheiro e então dá no que dá e que então não estão prontas por que não 

aconteceram os repasses previstos por que gente fora da prefeitura falhou e que aí não chega e não 

tem como terminar. Fala em relação ao processo produtivo, pois foi bastante discutido e o próprio 

entende que o processo seletivo para qualquer área é dividido em duas partes: da porteira para dentro 

e da porteira para fora. Ressalta que da porteira para dentro é de responsabilidade do produtor e isto 

todos sabem que o nosso produtor rural aqui de Capão do Cipó sabe fazer, tanto na área de lavoura 

de soja e milho e tanto na parte pecuária leiteira sabe-se fazer, e que o problema é da porteira para 

fora, mas que da porteira para dentro e onde tem a ação do nosso município, e como isso pega como 

exemplo a produção leiteira, ressalta que o município está contribuindo da porteira para dentro, que é 

onde o município pode intervir e isto fizeram e estão fazendo e que a prova é este programa de 

inseminação que deu uma excelente melhora na genética do gado leiteiro. Outro exemplo diz ser o 

programa de forrageira de inverno que foi criado repassando aveia, e já aproveita que sexta na 

próxima sessão que tem que acontecer uma suplementação e o pessoal está esperando isto aí e que 

então a parte de assistência técnica a prefeitura está com dois médicos veterinários e que os dois são 

muito competentes, diga-se de passagem, trabalhando direto junto ao produtor e que então se tem a 

tranquilidade e a consciência que a parte da prefeitura estão fazendo e que agora da porteira para 

fora a coisa muda de figura e isto serve para qualquer atividade e o problema maior sempre foi da 

porteira para fora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A respeito do que os colegas estavam colocando 

sobre a escola e que a própria estava achando que era sobre o Júlio Biasi, mas que é a outra ali, 

ressalta que não entende nada de construção, mas que pelo o que falaram vai consultar a engenheira 

por que a mesma que está fiscalizando aquilo ali, por que se está deste jeito não pode ficar. Sobre as 

casinhas populares a própria sabe sobre o grande esforço do seu Alcides e falando politicamente que 
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seria excelente o mesmo inaugurar estas casas, só que não é por falta de vontade do mesmo. 

Ressalta que estavam viajando para Santiago esta semana para tratar da feira, e um ‘cara ligou para 

o mesmo e era destas casinhas, afirma que nunca tinha visto o seu Alcides se alterar tanto, como se 

alterou com este ‘cara’ e pedindo para sair fora que daí até o final do mês de abril deu o prazo por que 

senão a prefeitura vai denunciar o mesmo no Ministério Público, por que não é possível que estas 

casas a mais de quatro anos deste jeito. Só quer deixar o registro que a parte dele ele está fazendo, 

só que aquilo ali a própria não entende mais nada, pois é um rolo só. Fala sobre a feira que passaram 

para o Conselho Municipal de Meio Ambiente um orçamento de paisagismo da feira e que deu seis mil 

e quinhentos e que daí a mulher vai vim expor na feira e daí descontaram o estande e outras coisas e 

que ficou quatro mil e pouco, só que o conselho não aprovou, e até queria pedir aos colegas se 

puderem dar uma mão para conversar com o conselho para ver se aprovam, pois vai embelezar 

bastante a feira e não é caro, pois é quatro mil oitocentos e pouco e o dinheiro está na conta para isto, 

que é do Meio Ambiente. Vai falar de novo com a presidente do conselho para ver se consegue. 

Ressalta que encaminharam a licitação de dois geradores, um de duzentos e sessenta KVA e outro 

de cento e oitenta KVA, por que na outra feira já deu problema e que estão tentando corrigir. Ressalta 

que a estrutura da feira é com o prefeito Alcides, o vice Anselmo e os funcionários da prefeitura e que 

a parte da própria é da parte de organização. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder 

Partidário, PP: Sobre a estufa, diz ao colega Miguel, achar que faltou um funcionário do colégio dar 

sequência trabalho, que a URI deixou pronto e ocupava para a merenda escolar e tinha que ter 

tomado conta dela, foi isso que a colega Marilene comentou. Fala sobre a sessão que não foi 

transmitida a primeira porque faltou luz e a outra a voltagem caiu menos de cento e sessenta e os 

equipamentos se desligaram e não voltaram mais. É isso que o mesmo queria colorar. Diz que iria 

falar sobre o asfalto, mas o colega Jaques já comentou, vai vencer o ano e a firma não vem mais. 

Fala da bacia leiteira e diz que não adianta trazer palestrante, o produtor é profissional e sim trazer os 

leiteiros que tenham vergonha na cara, porque aqui no Capão do Cipó levam os agricultores no 

calote, estes sim que formam um cartel, e não pegam se produz menos de cinquenta litros e não 

querem entrar, só entram onde ganham bastante, e levam o pouco do produtor e chegam lá não 

pagam e isso não vêm falar aqui. Diz que não tem um produtor no Cipó que não perdeu o leite porque 

eles não pagaram, porque a maioria parou porque o governo exige a normativa cinquenta e um para 

os produtores, mas devia exigir para os leiteiros e não para o produtor que tira o leite bonitinho e 

entrega e aí os caminhoneiros, para ganhar mais, metem tudo que é porcaria para ganhar, mas até os 

caminhões são presos e produtor não foi preso. Diz ser uma perda para os produtores todo o fim do 

mês cair aquele dinheiro é pouco, mas caía, mas hoje confiar em quem produzir e chegar ao final do 

mês e não receber, é isso que foi acontecendo, diz ao colega Miguel, que o produtor foi parando, é da 

porteira para fora e não para dentro, e o colega falou a verdade.  Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Cumprimenta o “Bugre” que chegou aqui e seu Antonio e 

dizer uma coisa aos seus colegas, diz ter visto o comentário do colega Rodolfo e do vereador Miguel, 
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e diz que foram muito felizes nessa situação das coisas que estão aí, sobre a situação econômica. 

Fala que não vai repetir porque as coisas têm que continuar, ainda bem que este projeto foi no 

primeiro governo do Meneghini, primeiro ano, e tem continuidade, é isso que cobram e querem dar 

continuidade. Esse Dissemina diz ter visto muita pessoa falando de bem desse projeto, tem que ter 

continuidade das coisas, tem que começar e terminar. Em nome da presidente Regina convida os 

colegas para participar da feira, e diz ficar triste até surpreso da Secretaria da Agricultura não aprovar 

e o Conselho do Meio Ambiente, é uma coisa que vai continuar ali, brigaram a vida inteira, até era 

para ter feito antes, agora diz não entender, pois queriam que fizessem, mas agora não querem que 

faça. Diz que não dá para entender onde querem chegar, ou eles estão contra ou a favor. Diz que tem 

que “dar a cara para bater” porque não querem que arrume uma coisa que vai ficar para a futura 

geração uma coisa arrumada para o município. Diz não estar entendendo eles, pois é uma vergonha. 

Faz um pedido para o seu Áureo, para por um tubo na entrada da casa dele para entrar o transporte 

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

Representante de Partido, PDT: Fala em relação ao Dia Mundial da Água, diz que o seu governo 

está fazendo o que pode e não pode para até o final desse mandato ter água em todas as casas 

cipoenses. Sabe que não é fácil e tudo depende do recurso do repasse do Governo Federal, além 

disso esse recurso que vai sobrar da FUNASA, que vai sobra um bom montante, não pode usar ele e 

tem tantas localidades para ajudar que tem perfurado e já podia ter feito as redes, o poço já está 

perfurado e podia ter posto água, a rede, porque na verdade vai sobrar recurso, mas querem utilizar o 

mesmo recurso. Diz que essa é a dificuldade que não foi feito. Diz ter certeza que até o final do 

governo, se Deus quiser, vão fazer. Diz a todas as famílias cipoenses em seu nome, Jairo Charão 

vereador do PDT, deseja uma feliz Páscoa a todas as famílias do Capão do Cipó e um grande abraço. 

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

Partido, PT: Fala que não sabe quem autorizou ou escreveu no Expresso, e que o Expresso faz 

quatro anos que aqui na câmara nunca colocaram os pés, e que o ‘cara’ que escreveu isto é um sem 

vergonha, ou quem mandou fazer não tem vergonha na cara e quadrilha é ele que vive, pois 

colocaram: “Jaques o bom!”. Afirma que não é melhor que ninguém aqui dentro, e que colocaram que 

“o vereador Jaques como todo petista não toca em assunto que diga respeito a quadrilha formada 

pelo seu partido”. Diz que se lá roubaram quer que prove qual partido que não está envolvido lá. 

Afirma que tem uns que estão piores do que os outros, e que é um montão, qual mais que pega mais. 

Diz que falaram que o próprio falava dos ex-secretários, e afirma que nunca falou dos ex-secretários, 

e que os atuais são ruins para o prefeito, e para o próprio a maioria é ruim mesmo, e que quadrilha é 

este ‘cara’ que escreveu que é quadrilha. Ressalta que o único jornal que vem aqui é o Folha, e o 

Expresso nunca colocou os pés. Afirma que o ‘cara’ vivia aqui e pelo que sabe até fome passava no 

Capão do Cipó, e que hoje ‘subiu para a cabeça’, se formou na faculdade paga pelo governo do PT, 

que deu para o pobre se formar e virar doutor e que daí vem falar bobagem no jornal. Ressalta que 

este ‘cara’ não tem vergonha na cara por que para comer carne matava preá quando vivia no Capão 

do Cipó, e vem falar dos pobres que trabalham para viver. Afirma que um ‘cara’ desses é sem 

vergonha, e que em primeiro lugar o próprio não manda dizer e o mesmo não manda na Câmara de 
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Vereadores por que nunca colocou os pés aqui e o mesmo ganha pago não sabe como, mas este 

mesmo ganha dinheiro para fazer o jornal, não sabe como, pois a prefeitura disse que não paga, mas 

que alguém está pagando para o mesmo e que então este mesmo está envolvido na quadrilha. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Bancada, PP: Comenta sobre o leite, vacas boas e recuperação de pastagem, e uma pessoa da 

comunidade daqui do Capão do Cipó, de repente, para lidar com as linhas e começar de novo este 

novo projeto. Diz ser a mais rápida alternativa para começar de novo esse projeto. Diz a colega 

Regina que esta questão do projeto paisagístico diz não ter entendido sobre este projeto, de repente, 

plantar umas árvores lá e vamos falar de parque de feira só daqui dois anos, quem sabe é isso, diz 

que a cada ano colocar lá cem, setenta ou oitenta mil reais todo ano no parque da feira, pois aquilo lá 

é um patrimônio e não podemos pensar no parque da feira somente quando tem a feira e depois 

largamos de mão, de repente alguém pensa em plantar umas árvores, mas de repente vai a roçadeira 

e passa por cima. Fala que a feira acontece a cada dois anos, mas o parque ele merece ser cuidado 

todos os anos, todos os meses, todos os dias e daí estamos investindo num patrimônio nosso. 

Finalizando deseja uma ótima Páscoa a todas as famílias cipoenses e saibamos refletir o que significa 

este momento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Só para encerrar o assunto de estufa, pois da forma que a 

colega colocou antes, se referiu que teriam deixado atirado e que não é uma verdade. Para quem tem 

conhecimento das coisas diz que uma estufa hidropônica não tem fim de semana nem sexta-feira 

Santa e não tem nada, pois tem que estar todo dia ali, inclusive tem que ter um gerador por que o 

Capão do Cipó falta luz e por isso tem que ter um gerador para o momento que faltar luz a água tem 

que correr, e que a única forma que teria seria colocar um funcionário ali. Questiona quando é que vai 

se pagar isto aí. Ressalta que o objetivo principal dela é um fim didático, quando foi dado o curso e 

que as pessoas interessadas vieram, mas para dar continuidade daquilo ali teria que colocar um 

funcionário específico para aquilo ali e que aí não vai se pagar nunca, e que então não ficou atirado 

de forma alguma e é por isso que tem que cuidar a maneira que se coloca as palavras para não ter 

um sentido distorcido. Diz que é assim que as coisas são e o próprio confessa que perde um pouco a 

paciência quando vê alguém tentando distorcer as coisas, pois não consegue admitir e não admite e 

que está e a forma de agir, mas que de mais a mais deixa uma feliz Páscoa a todas as famílias 

cipoenses, e que seja um momento de reflexão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura da correspondência recebida: 

REQUERIMENTO, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, solicitando empréstimo das 

dependências da Câmara de Vereadores para reunião da Executiva, às 20h do dia 22 de março de 

2016.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 29/03/2016, 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 o 1º Secretário 

da Mesa. Capão do Cipó, 22 de março de 2016. 


