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ATA N° 12 / 2016 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril 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 11/2016, da Sessão Ordinária do dia 19/04/2016, 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. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador fica com 

04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental à vereadora Regina 

Weidmann. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz que quando param de fazer os 

comentários aqui na Casa, as obras, simplesmente, são esquecidas. Com isso diz que essa semana o 

comentário foi por que parou as obras da RS 377, que não e vê mais nenhum tapa-buraco, sendo que 

ficaram só dois trechos, atrás da dona Olga Cardinal, e na reta depois dos Palmeiros. E não se vê 

mais ninguém falar. Acha que as coisas só andam quando começa falar, e têm que fazer sua parte e 

a administração também, pois estamos em véspera de uma feira e se sabe que muitas pessoas que 

vem a nossa feira, se deslocam de outras cidades. Diz ao colega Alacir, que fica feliz, pois o mesmo 

foi essa semana a Porto Alegre, com a colega Regina, levar o convite ao governador do estado, o 

qual espera que venha e que venha pela 377 para ver a situação que se encontra. Diz ser 

vergonhoso, por tão pouco que falta dizer que não vão ter condições de concluir aquele pedaço. 

Espera que alguma atitude eles tomem a respeito, pois se deixar como está, vai terminar o resto. 

Acha que é tão pouco para se fazer. Falando hoje com o secretário Nelci, e certamente o colega 

Miguel irá comentar, a respeito do milho, que o pagamento irá até o dia trinta, e ele pede, 

encarecidamente, aos produtores que tem milho a ser pago, que vai até o fim do mês para se fazer o 

pagamento para outra retirada e para outros serviços também. Diz ser um pecado o Serginho não 

estar aqui, pois falará sobre o Áureo, que só essa semana lhe ligou duas vezes a respeito de uma 

água. Diz que foram lá e botaram uma caixa para ele, para botar uma bomba, e não voltaram mais, e 

ele lhe pediu para falar. Diz que tem pessoas que ligam e dizem que vereador não comenta, o que diz 

que comenta sim, e que a caixa está lá, quase cheia de terra e de água, que era para botar uma 

moto-bomba, para bombar água para a casa dele, que mora num alto, e não voltaram mais, sumiram. 

Diz às pessoas que foram visitá-lo, que retornem, mora no mesmo lugar, mesma casa e continua 

precisando de água. Diz que foram essas as palavras que ele lhe colocou e repete na Casa. Cita que 

por mais que esteja chovendo, mas ele está usando a água lá do banhado. Pede que retornem para 

ver a situação, a qual não mudou. Deixa registrado esse pedido. Agradece e devolve a palavra à 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 
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Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Pegando o gancho do assunto do colega Ibanez, sobre a falta de 

água sabem que o projeto da Funasa ainda não terminou, tem muitas casas que vão ser atendidas 

depois, no complemento desse projeto, quando terminar. Fica mais triste ainda, é de ver que a água 

potável que nós temos aqui, que é de boa qualidade, assim como o Áureo se queixa da água que falta 

para ele, sabe a dificuldade dele, pois colocaram a caixa, mas da caixa não chega até a casa, mas o 

brabo é ver as casas que já tem água e que, às vezes, por pessoas irresponsáveis e incompetentes, 

deixam famílias quase meio dia sem água por encher seus tratores e suas hatsutas nas caixas da 

comunidade. Cita que caixa de água potável não é para pegar para lavoura. Não sabe se é por que 

não pagam água que é tão fácil. Frisa que nós aqui pagamos água, sabemos dar valor para isso, mas 

tem localidades que não pagam, e quem sabe é por isso, e daí no retirar essa água deixam diversas 

casas por horas e horas sem água. Pede a esse granjeiro, a essa pessoa que faz esse tipo de coisa, 

em uma determinada localidade, se precisar volta aqui e diz o nome, que não faça mais isso por 

prejudicar as pessoas que necessitam de água. Vê que tem problemas em diversas localidades sobre 

água, mas esse, nessa localidade, é causado por uma pessoa que deveria respeitar aqueles que 

precisam de água encanada em sua casa e que tem, e às vezes, ficam sem, por causa de uma 

pessoa dessas. Diz que já estamos a uma semana da nossa feira, bastante contestada, vê que muitos 

devem estar aplaudindo de faltar alguma coisa para complementar e poder apresentar a feira para o 

povo cipoense e visitantes. Diz que a chuva vai acontecer, embora essas chuvas atrapalhem um 

pouquinho, e estão a disposição para ajudar, diz a colega Regina, que o que precisar já colocaram o 

bairro Santo Antonio e toda sua diretoria a disposição. Diz ser só fazer a convocação ao presidente 

Nelson que, certamente, irão para o parque a qualquer momento que forem chamados. Fala que lá 

estará junto à feira o tradicional, de antigamente, a dez ou quinze anos atrás, quando funcionou aqui 

antes de ser município, o Bar Azul. Diz que alugaram um stand lá e estão voltando com o Bar Azul, e 

quem for visitar a feira que os visitem lá no stand, e depois que passar a feira, certamente, irão marcar 

uma data para reinaugurar o Bar Azul aqui. Diz sobre pessoas maldosas falando em desvios de 

cestas básicas, o que já ouviram na tribuna de alguém levar cesta básica para pessoa que não devia, 

e deixado cesta básica na casa da secretária. Volta dizer que a secretária de Assistência Social, dona 

Ana, é uma pessoa séria, correta, honesta e dizem que ela desviou quatorze cestas básicas e que 

tem como provar, a pessoa que os falou, e, também, pode vir aqui na câmara e falar a todos os 

vereadores a pessoa que falou isso. Diz ser um absurdo isso e que as pessoas não devem, por estar 

chegando momento político, começar atirar uma coisa contra outra pessoa, outro vereador, ou 

secretários, por estarem lá no poder. Diz que se estão no poder é por voto do povo, e denegrir 

imagem de pessoa séria, isso não se deve fazer, tem que provar, o que falar tem que provar. 

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

fica com 07 (sete) minutos, pois o vereador José Rodolfo de Brum lhe cedeu 02 (dois) minutos 

de seu tempo regimental. Cumprimenta o Presidente, colegas, e aos ouvintes da 87.9, uma boa 

noite a todos. Fala sobre a feira, e a colega Regina, como presidente, deve estar mais preocupada 

que todos. Acredita que sim, pois não está andando lá embaixo, tem lixo em quantia, até de bag, não 
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foi tirado, e não tem nenhuma retro funcionando no município, todas quebradas. Diz ter toda a 

estrutura de drenagem do lonão de alimentação para fazer e quer ver de onde irão trazer material, 

pedra, se não tem nenhuma retro funcionando, e uma estava nadando esses dias dentro dos açudes, 

pelo jeito, e está aberto o motor. Diz ter duas lá embaixo, novas, uma Randon, que não presta mais, e 

que disse que era um caco quando compraram, e dois anos e está lá. Diz ser preocupante e que 

estão demolindo com o carregador, que é novo, para cortar pedra, pois é tudo com o carregador, 

sendo que carregador não é para cortar pedra. Diz que daqui um ano não presta mais o carregador. 

Fica preocupado em mostrar uma coisa bonita e tem muita coisa para se fazer. Cita que os portões da 

feira são uma vergonha, pois não licitaram, fizeram tomada de preço, sendo que tem uma empresa 

daqui que faz isso e deram um nó no cara, em vez de ajudar, pegaram a tomada de preço e um fulano 

de tal que está fazendo foi lá e pegou o preço mais alto. Frisa que um secretário daqui fez isso, que 

pegou o preço e levou para o “cara” em Santiago e deixou o daqui de fora para o de Santiago fazer os 

portões da feira, sem licitação, que tinha que ter feito. Diz a colega Regina que não está falando da 

presidente, mas das coisas erradas ali dentro. Diz que tem esse “cara” que faz portões aqui, incentiva 

as empresas daqui, e ele fez o menor preço, que tinha que ter licitado e não licitaram, e daí pegaram 

e levaram em Santiago e o “cara” vai fazer, por que é vizinho do secretário. Diz ser vergonhoso e não 

usem as pessoas, se não vai fazer com a pessoa nem pergunte o preço. Sobre a luz da feira diz ser 

uma fiasqueira, e votaram aqui há poucos dias sessenta e oito mil para botar luz, fazer o quadro e 

botar transformador e está lá erguendo uns paus podres, que veio uma empresa, sumiu, erguer os 

paus que tinha caído para iluminação pública, que está lá uma vergonha e ergueu mais dois. Diz que 

agora tem outro lá erguendo. Questiona onde irão usar os sessenta e oito mil, pois não licitaram 

também, e era para fazer o quadro, botar poste, montar a caixinha, tudo bonito. Diz ser sempre uma 

pessoa que faz tudo, que se desvia e mete pessoas no meio. Ressalta que não adianta um vir aqui e 

conversar, pois sabe bem certinho o que está acontecendo ali dentro. Diz que irão contratar gerador, 

pagando dez mil por gerador, pois terão que contratar, senão como aconteceu na feira passada, que 

era secretário de Obras, e os guris quase morriam trabalhando cinco dias, o eletricista nem dormia 

mais a noite. Diz que a presidente da feira sabe que o prefeito chegou e disse que era problema dos 

funcionários que não fizeram nada, que iam só visitar lá. Diz que “tapou de osso”, pois não leva 

desaforo para casa e quando a pessoa está trabalhando, está trabalhando, mas tem muita gente que 

trabalha, são humilhados e os que não trabalham querem se exaltar lá na frente. Quer saber, daqui 

uns dias que vai passar a feira, não foi feita a luz, votaram aqui liberando o projeto, não foi feito e quer 

ver onde foi o dinheiro. Ressalta que é muito preocupante e fica até triste. Destaca que a vereadora 

Regina ficou brava com eles, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pois veio o 

projeto e queriam que votasse no mesmo dia, sendo que nem tinham lido e disse que não, que 

primeiro iam ler, por que não contrataram empresa para fazer a rede de luz. Diz que foi votado no 

prazo normal, e está aí que não fizeram nada, só tem uma empresa cravando uns paus de madeira lá 

para baixo, fazendo iluminação pública dentro da feira. Diz que não é para quadro, transformador e 

nada, pois os sessenta e oito mil dá para comprar um transformado com boa capacidade de tocar luz 

para a feira e não precisa. Diz que arrumaram com o quartel os geradores. Diz que se respeitem, pois 
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se veio dinheiro para isso, que comprem aquilo e não fiquem tirando dinheiro, o que é para uma coisa 

é para uma coisa. Ressalta que não peguem os vereadores para palhaço. Pergunta ao colega Miguel, 

que trabalha na Secretaria de Agricultura, pois tem o Cadastro Ambiental, se não se engana até o dia 

quatro e não sabe se irão prorrogar o prazo ou não, mas um produtor lhe ligou perguntando se a 

prefeitura está fazendo isso, alguém responsável por esse tipo de serviço, e quanto estão cobrando. 

Diz que essa pessoa disse que soube que estão cobrando, mas pelo que sabe se é funcionário da 

prefeitura não estão cobrando, só se forem outros. Disse ao produtor que iria perguntar ao colega 

Miguel que trabalha na Secretaria de Agricultura e é técnico e sabe se está acontecendo isso. 

Acredita que não, pois se é que a prefeitura está fazendo, não pode cobrar do produtor, em primeiro 

lugar, mas se não for a prefeitura acha que quem faz particular vai ter que pagar. Diz que se é pela 

prefeitura não pode cobrar, principalmente do pequeno produtor que está com essa dificuldade. Volta 

dizer que torce que saia uma feira boa, mas que estão pagando o pato ali, estão, e é muito 

complicado. Diz que no final da história irá dar o preço aquele, e não os sessenta mil que passaram 

para a Regina, pois hoje a feira, podem somar no finalzinho, de cento e cinquenta mil a cento e 

oitenta, por menos não se faz feira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador cedeu seu tempo regimental, sendo 02 (dois) minutos ao 

vereador Jaques Freitas e (03) três minutos ao vereador Diego Nascimento. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Gostaria que o colega Miguel, se pudesse, explicar para o povo também, que votaram em 

fevereiro contratação para substituir a dentista, a nutricionista que entrava em laudo, fisioterapeuta, 

diz não saber se esta já tem, o que pediu demissão, exoneração, o das endemias. Acha que não tem 

ninguém neste cargo, fevereiro votaram, acha que não tem estes profissionais. Acha que logo os 

concursados voltam a trabalhar, então gostaria que o senhor, como líder de governo, explicasse para 

o pessoal que daqui um pouco mais vai os ouvir e estão ansiosos também. Sobre o acesso asfáltico 

acha que é uma preocupação sim, o colega Ibanez já falou, vem a nossa feira aí, um evento 

grandioso sempre no nosso município e a intenção é melhorar cada vez mais, todo mundo sabe. 

Gostaria que os assessores do deputado, a gente sabe que ele está fazendo um bom trabalho, está 

se esforçando, que desse mais um ‘cutucão’ ali mesmo no pessoal, que trabalhassem porque está 

horrível, ontem mesmo chegou de viagem, aqueles buracos cheio d’água te dava impressão que era o 

escuro do asfalto e não era, era aqueles buracão cheio d’água, tu cai ali pensando que não é nada, 

então está horrível mesmo estes trechos. Diz ao colega Jairo, que bom seria, o senhor sempre foi um 

defensor, também defende os hidrômetros no interior, nós pagamos, lá fora diz pagar dez reais a 

água, aqui paga vinte reais, é uma diferença grande pela quantia de consumo, defende também, o 

senhor como defensor disso aí, de repente o senhor como do governo poderia dar uma alavancada 

nisso dali se saísse que colocasse para pessoa pagar o que é justo que consumiu. Fala que lá fora 

paga o que é justo e todas as pessoas também, isso também, fica um dinheiro em caixa que fica das 

associações para manter, ajudar pagar pelo menos a energia, a gente sabe que o custo é alto, as 

bombas passam queimando, no seu Rincão, no Inhacapetum, tem pessoas que passam dias sem 

água, é um transtorno grande o Paulo sabe, lá na Sepé o pessoal que precisa também, trabalha com 
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a bacia leiteira, o consumo já é maior também. Pede que o colega de repente leve ao prefeito esta 

ideia também colocar, que sejam colocadas, não foi até hoje, quem sabe sai agora estas colocações 

dos hidrômetros. Mesmo muita gente sendo contra, defende que sejam colocados, nada mais justo 

que pagar pelo que consome, a água é aquele bem precioso que sempre diz e defende, a gente que 

sofreu muito sem a água, a gente sabe o quanto é necessário e o quanto nos ajuda. Quem sabe 

agora saiam estes hidrômetros, diz ao colega Jair. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Aproveitando que estão presentes os assessores do 

deputado, aproveita o espaço para que o deputado seja incansável com relação a 377, e até agradece 

a presença, pois é importante esse estreitamento de conversa entre a comunidade e o deputado da 

região, fazendo essa ligação entre os anseios da comunidade, juntamente com o deputado. Pede, 

mais uma vez, que ele seja incansável com a 377, pois sabemos que uma estrada, ela faz parte de 

toda uma estrutura que traz o desenvolvimento, até para uma região se desenvolver, fatalmente irá 

passar pela estrada, é o início, uma das etapas iniciais é ter o acesso. Diz sermos sabedores que está 

bem complicado essa questão da 377. Respondendo aos questionamentos dos colegas sobre o 

cadastro, diz que ele se encerra dia cinco, e a Emater fez em torno de vinte cadastros para a 

comunidade, que ganhou uma chamada pública, e foi o que foi feito, e o poder público não foi 

autorizado a se envolver com cadastro. Destaca que o que acontece é que diariamente chegam 

pessoas pedindo informação sobre o Cadastro Ambiental e, como funcionário público e técnico da 

Secretaria, explica todo o funcionamento do cadastro e define que o poder público não está 

autorizado a fazer cadastro. Diz que a Secretaria de Agricultura não realiza Cadastro Ambiental Rural. 

Diz que os que a Emater fez, foram em função da chamada pública, e os demais que desejarem terão 

que procurar a iniciativa privada. Aproveitando e seguindo no assunto do cadastro diz que dia cinco, 

como encerra, muita gente pergunta o que irá acontecer com quem não fizer o cadastro. Cita que a 

grande verdade é que ninguém sabe muito bem o que irá acontecer. Entraram em contato com a 

central do Cadastro Rural, em Porto Alegre, eles informaram que o que poderia acontecer seria 

alguém perder o benefício. Diz que o benefício seria que, hoje tem uma regra geral e uma transitória. 

Cita exemplo para que fique mais claro a quem o escuta. Diz que se a pessoa tem uma sanga dentro 

da propriedade, a regra geral pede para deixar trinta metros, dependendo do tamanho da propriedade, 

pois varia, mas regra geral são trinta metros de reserva legal, e a regra transitória a pessoa deixando 

oito, está dentro da lei. Diz que o cadastro veio, nesse momento, para auxiliar o produtor, e se algum 

produtor tiver um déficit de reserva legal, não tem toda, ele pode propor para se adequar e terá um 

prazo de vinte anos. Na verdade diz que isso é um mero preenchimento. O Vereador José Rodolfo 

Brum faz um aparte: Pergunta se o pessoal do Carovi terá que fazer, como o questionaram. O 

vereador torna a palavra: Diz que a informação é que qualquer imóvel que tenha Incra seria 

obrigado a realizar o Cadastro Ambiental, não interessando se é só um terreno. Sendo bem específico 

cita o Carovi, onde a pessoa tem um terreno e quando ele comprou isso gerou um número de Incra e 

ele deve fazer o seu Cadastro Ambiental. Para encerrar diz que ninguém precisa ficar assustado com 

o cadastro, mas que procurem fazer até o dia cinco, e se não fizerem que façam posteriormente, pois 
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é melhor fazer do que não fazer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com 06 (seis) minutos, pois o 

vereador Ibanez Garcia lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Começa falando um pouquinho da feira, 

que o pessoal que lhe antecedeu falou bastante a respeito da limpeza, quer dizer às pessoas que 

estão lhe ouvindo, principalmente as que estão aqui, o que pode e sua parte está fazendo, estão 

trabalhando em conjunto ali, agora tem chovido, ontem choveu, hoje choveu então dificulta um pouco 

o trabalho ali. Fala que o pessoal da feira está trabalhando, tem conversado com os funcionários 

estão sendo assim maravilhosos, estão trabalhando, estão fazendo o que podem, as três retros 

estavam estragadas, ontem pediu, conversou com seu Alcides, falou com o Cristiano, parece que 

amanhã é para estar pronta uma, precisam de uma retro, vai chegar o maquinário todo para 

descarregar, tem que arrumar a rampa e tem que ter esta retro ali para descarregar. Então, diz ser 

preocupação sua e de todo pessoal da comissão e mesmo as pessoas que estão trabalhando 

voluntariamente na feira, realmente é muito grande, vai falar por si, pois está fazendo mais que pode. 

Quer agradecer, de coração, ao seu Alacir e a Micheli que viajaram junto, foram ao governo do 

Estado, estava o seu Alacir junto, entregaram, em mãos, o convite oficial para o nosso governador. 

Relembrou-o que em maio do ano passado tinha ido lá e entregado também, em mãos, também, até 

brincou com ele que ninguém com tanta antecedência entregou o convite para ele. Ontem falou com o 

Paulinho, que é da Casa Civil, há uma probabilidade bem forte de ele vir aqui na quinta Expocipó, só 

não sabe se na abertura oficial, mas disse para ele que qualquer, de cinco a oito, hora, qualquer dia 

para nós estava bom, em virtude que a gente tem que estar na agenda isso aí, porque um ano antes 

só fomos nós aqui do município do Capão do Cipó. Este recurso que aprovaram aqui na câmara, que 

é para energia elétrica, foi cancelado porque não ia dar tempo de fazer, ia ter que fazer licitação, daí 

tem que encaminhar para AES Sul todo projeto, leva mais de trinta dias para aprovar e aí quando 

fosse aprovar a feira já não estava mais, daí resolveu contratar direto estes três geradores que vão 

chegar amanhã ou depois ali. Estes postes realmente é uma coisa assim tem que ser, a feira tem que 

ser uma coisa planejada para o futuro, acha, como foi falado aqui, cada administração no mínimo 

cinquenta a cem mil reais tem que investir na feira, tem que construir ali, calçar ela toda, asfaltar ela 

toda, arrumar bem os pavilhões, construir uns banheiros, porque cada vez da feira tem que alugar 

aqueles banheiros químicos que são caros, os postes tem que ser de concreto, arborizar a feira, fazer 

a praça, construir a praça de alimentação, como se espelha muito na de Cruz Alta, que é junto, que é 

grande, de um lado tem dez e do outro lado dez, e no fundo é o palco de shows, pois gostou muito o 

pessoal senta ali já janta, e tem o espaço na frente para o pessoal dançar quando é show ou baile. 

Então tem que ser uma coisa assim, tem que ser pensada, tem que ser projetada, tem certeza assim 

que futuramente isso vai acontecer, porque nas feiras que a gente vem fazendo até agora é tudo em 

‘cima do laço’, tudo corrido e graças a Deus tem dado certo. Independente de quem for assumir as 

rédeas do nosso município ano que vem, espera que sentem já lá em janeiro, e vejam o que vão fazer 

esse ano na feira, uma coisa todo ano tem que ser feito, se Deus quiser vamos chegar um dia que 

quando tiver feira no Capão do Cipó é só chegar e se instalar, vai estar tudo montado, tudo certinho 
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ali dentro, porque a gente tem tudo para crescer. Cita que esta nossa feira nós estamos recém na 

quinta edição, olha o sucesso que ela já é, e todas, todas foram feitas assim correndo. Lembra que 

quando estava aqui na administração do seu Osvaldo, era igualzinha e o colega Jaques estava junto e 

era a que mais cobrava, igual a eles, cobrava, porque a preocupação era grande. Agora que está lá 

Trabalhando, a sua preocupação é maior ainda, só que fazer mais que está fazendo não consegue, 

não tem como, sai de casa de manhã, volta de noite, muita vezes tira dinheiro do seu bolso para 

pagar alguma coisa, pois se for empenhar ali demora um século para empenhar, tem que cadastrar, 

tem que ter CNPJ, tem que ter negativa disso, chega se irritar, então pega e paga do seu bolso. Diz 

que pegaram duas pessoas por fora para trabalhar na feira, deu um ‘pó’ para pagar, achou que ia tirar 

dinheiro do seu bolso para pagar aqueles dois, porque precisava disso, precisava daquilo, já estava 

se irritando, então graças a Deus deu certo, e na última, na terceira feira que foi a primeira realizada 

ali, foi pego dez pessoas para trabalhar, de fora da prefeitura, então de uma maneira ou de outra as 

coisa foram se ajeitando. Tem certeza, se Deus quiser, e estão trabalhando para isso, e quando a 

gente se esforça realmente, a vida também se esforça para agradecer, para ver o esforço verdadeiro 

da gente, o esforço ali é verdadeiro, estão trabalhando em conjunto, tem coisas que não é fácil, tem 

pessoas que estão magoadas, tem pessoas que pensam diferentes, mas está tentado assim de uma 

forma ou outra levar daqui, dali, levar todo mundo fazer um bom trabalho e todas as pessoas que 

chegarem na feira vão ser bem recebidas. Quer que elas saiam contentes, e já pensando daqui a dois 

anos em volta. 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. Agradece a presença da Tatiane, assessora do deputado Bianchini, a 

qual já esteve outras vezes aqui. Esteve acompanhando a colega Regina, na terça-feira em Porto 

Alegre, onde foram bem recebidos pelo governador, pela presidente da Assembleia Legislativa, 

Silvana Covatti, e a Emater. Fizeram uma viagem boa, pois foram bem e voltaram bem, o que é 

importante em uma viagem. Foram bem recebidos pelos deputados e o presidente da Emater, que 

prometeu de vir, pois já vai estar na região de Santa Rosa. Diz se preocupar sobre a feira por que o 

tempo clareou, e se chovesse tem certeza que não daria tempo de limpar o parque e iria ser 

problemático. Esteve lá olhando hoje e tem muita coisa para fazer, e até diz que se não se arrumar a 

retro amanhã, que se contrate uma, pois tem várias coisas a se fazer e não tem e tem que se andar. 

Cita que essa semana o tempo será bom e semana que vem já não se sabe como será, mas essa 

semana a previsão é que até segunda seja bom. Acha importante dar segmento aos trabalhos para 

agilizar o parque. Estava notando alguns postes que foram levantados, e se não acompanhar, ano 

que vem terão que levantar de novo, pois vão cair, os postezinhos uns dá para fazer caibro. Não sabe 

onde foram comprados esses postes, o valor que foi pago e, talvez no valor de dois ou três 

comprasse um de concreto. Diz que aprovaram aquele valor para o parque da feira, não daria para 

fazer, mas ao menos os postes de concreto dariam para ter comprado, que é uma coisa que vai ficar 

para sempre. Cita que a outra administração, quando comprou o parque, foi comprado perto de fazer 

a feira, mas foi comprado o parque, feito os pavilhões, faltou coisa para fazer, mas essa administração 

não investiu praticamente nada, de lá para cá. Diz que tivemos dois anos para colocar luz no parque 
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da feira e não foi feito, e no último mês é que não vão fazer. Acha que faltou, como foi falado, a 

administração pensar em cada ano fazer um pouco, pois se formos pensar em fazer de última hora, 

vai chegar o momento que sempre tem que estar arrumando gente, contratando gente para fazer. 

Explica que se vir fazendo ao longo do tempo, arborizar o parque e fazer bem arrumadinho, na época 

da feira se gasta pouco e já está pronto e arrumado. Cita que quando se vai a outros lugares, exemplo 

de São Miguel que, com toda tormenta e furacão que deu, a feira vai sair. Pede que imaginem se de 

um furacão no Capão do Cipó, tem que cancelar no mesmo dia a feira, não tinha como fazer. Diz que 

o parque é do município e temos que pensar em deixar para a comunidade, seja quem for. Diz que o 

presidente da feira tem que ser anunciado pelo menos um ano antes para ele começar montar o 

trabalho, fazer as visitas, se programar, pedir os patrocínios, para começar fazer uma boa feira. Acha 

que seria importante e é uma sugestão que deixa, independente de quem ganhe ou perca a eleição, 

pois é um trabalho que é para sempre. Diz que primeiro de maio é o Dia do Trabalhador, que sustenta 

o nosso país, cairá domingo, deseja que eles continuem o trabalho e que o tempo clareie para eles 

terminar as colheitas, que está necessitando, pois judiou as colheitas, fez tempo bom, mas agora deu 

uma preocupada. Sobre o asfalto coloca a assessora do deputado Bianchini, que do Capão do Cipó a 

Jóia é intransitável. Esteve lá domingo passado e daqui a Augusto Pestana é, praticamente, duas 

horas e meia, sendo que seria em uma hora. Diz que de carro pequeno não aconselha que alguém 

vá, e se for que vá pela Coimbra, estrada de chão, que lá chega, pois pelo asfalto não chega. Cita que 

daqui a Santiago faltam uns trechos que ficaram para traz e teriam que ser feitos, pois complica. 

Sobre a água acha que tem que ser colocado hidrômetro, termina o problema. Quanto ao cadastro 

ambiental avisa que um que está fazendo é o Marcelo Souza, fez para sua pessoa, e é daqui do 

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

Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com 08 (oito) 

minutos, pois o vereador José Rodolfo de Brum lhe cedeu 03 (três) minutos de seu tempo 

regimental. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. A comunidade do Carovi, juntamente 

com o amigo Miro e o colega Rodolfo avisa que no domingo terão festa da Igreja católica, e em nome 

da diretoria convida a comunidade cipoense, vereadores para que participem, a partir da manhã e ao 

meio-dia tem churrasco. Diz que a comunidade é unida e está de braços abertos para receber os 

amigos cipoenses. Em nome do CTG General Gumercindo Saraiva, do patrão Alcides Nascimento, 

popular Ratão, e demais membros da diretoria do CTG, convida todas as mães e os amigos para 

sábado a noite grande baile em benefício pelo Dia das Mães. Deixa convite, com bela janta, bom 

conjunto gaúcho, Ases do Fandango, e toda comunidade cipoense está convidada a se fazer presente 

no grande baile. Tem ofício, recebido em mãos, do amigo Marcos, senhor que está na casa de 

passagem do município. Diz que esse ofício foi recebido pelo prefeito municipal no dia dezoito de 

fevereiro de dois mil e dezesseis, da Promotoria de Justiça de Santiago, o qual diz para que o prefeito 

apresente na Promotoria o cronograma da obra para construção da moradia para a família abrigada 

na Casa de Passagem Irmã Dulce, o qual deve prever a conclusão da referida obra em sessenta dias 

a contar do recebimento do ofício. Diz que esse ofício que o Executivo recebeu era para fazer o 

puxado de sua casa em dois meses, em sessenta dias. Diz que o mesmo lhe colocou que quem o 
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colocou na casa de passagem foi o prefeito Alcides Meneghini e o vice-prefeito, Anselmo Cardoso. 

Frisa que o promotor deu sessenta dias para fazer a obra, pois ele não tem onde morar, tem sua 

esposa e filha. Diz que passou os sessenta dias e até agora não fizeram nada. Diz ter o ofício em 

mãos e quem quiser cópia poderá ceder. Pede que o prefeito faça essa obra, pois ele merece e não 

tem para onde ir, e ele o colocou lá dizendo que iria fazer uma casa para ele, então que faça. Diz ao 

amigo Valdir, que se faz presente, que muitas vezes falou nessa Casa que ao descer o hotel dele tem 

uma boca de lobo aberta ali, mais de dois meses, e que Deus o livre uma criança cruze por ali e caia 

dentro, quer ver quem vai pagar se machucar ou quebrar, pois uma pessoa pode cair ali, é escuro, 

não tem iluminação pública. Quer ver quem vai “pagar o pato”. Diz ter cansado de falar aqui, tem fotos 

e ninguém toma atitude e está lá para quem quiser ver. Fica lamentando os fatos que acontecem no 

município. Diz a colega Regina que está torcendo que a Expo dê excelente, mas a colega sabe que 

não é fácil, ficaram dois anos parado o parque. Fica por um lado feliz e por outro meio triste, pois 

faltam dez dias para a Expocipó, onde virão várias pessoas de outros municípios nos visitar, claro que 

o tempo tem ajudado e torce que fique bom nesses dias para que as coisas deem certo, mas o colega 

Rodolfo comentou sobre os “amorosos”, estão lá do mesmo jeito, o lixo também. Cita que quem vai ao 

Posto de Saúde, costeando o muro o brejal tomou conta, e vai ser a entrada principal para a 

Expocipó, tem que roçar. Diz que a avenida é um brejo total, não fizeram nada. Comenta que a 

liberação dessa empresa para colocar os postes de luz, poderia ser os nossos funcionários 

trabalhando. Não critica os funcionários, pois eles queriam ajudar, mas quando era antes que queriam 

uma hora-extra para trabalhar, nunca quiseram dar, quando chegou o desespero e o momento 

queriam dar. Diz ser por isso que eles estão lá hoje, fazem o que o edital do concurso obriga eles, e 

não fazem mais. Diz que não quiseram pagar antes e quando chegou o desespero queriam que eles 

trabalhassem. Diz que o que acontece lá é que eles estão trabalhando os horários do edital do 

concurso e nada mais. Fica indignado que faltam dez dias para a Expocipó e temos três retro no 

município paradas e estragadas. Questiona onde está a visão do administrador político, do prefeito 

municipal, que é um granjeiro. Fica triste em falar, pois é agricultor, planta a soja, e imagina chegar no 

dia da planta e estar com a plantadeira e o trator estragados na lavoura. Questiona como irão plantar. 

Diz ser a mesma a coisa a prefeitura, pois com dez dias da Expocipó e com três retro estragadas. 

Fala que tem que fazer as fossas e como farão. Torce que amanhã arrumem uma ao menos, pois 

uma estava caída dentro de um açude esses dias, ao certo ela não tinha água no radiador e foi lá 

beber. Diz que se acham que é mentira tem a foto para mostrar, pois tudo que fala aqui, prova. 

Perguntou ao Executivo quem seria o responsável pela retro que caiu, pois o operário que foi, ele foi 

mandado, e quem irá “pagar o pato”. Cita que a retro está desmanchada. Quer ver quem vai pagar o 

estrago da retro que caiu dentro do açude. Mostra aos presentes a foto da retro dentro do açude, em 

seu celular. Fica se perguntando quem será o responsável pelo estrago dessa retro. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Governo: Fala ao senhor presidente que coisa para fazer vai ter sempre, como sempre teve e o fato é 

que a feira vai acontecer e tem certeza que vai ser um sucesso. Afirma que o nosso município por si 

só é um município que atrai investimento e o próprio sabe que isto vai acontecer, e como falou aqui 
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neste espaço vai sempre se configurar situação e oposição e que então não se foge disto, pois é o 

papel da câmara e todos têm que saber ouvir e saber explicar também, mas com relação à feira tem 

certeza que vai ser um grande sucesso. Fala sobre o questionamento da colega Marilene de antes, e 

diz que encerrou hoje a inscrição para o processo seletivo para contratação de nutricionista, dentista e 

enfim aqueles cargos que foram aprovados aqui nesta Casa, e assim que tiver transcorridos todos os 

prazos legais os profissionais provavelmente irão assumir suas funções. Dá um aviso da Inspetoria 

Veterinária, prazo final para declaração dos animais é até o final do mês e este ano mudou um pouco, 

ressalta que ano passado tinha direito a vacinação quem tivesse até trinta animais, e que agora 

diminuiu e só vai ter direito quem tem até dez, e nos assentamentos que vem uma equipe do estado 

vacinar, também, vai ser da mesma forma só terá direito a vacina quem tiver dez animais e que então 

quem tiver onze já vai ter que comprar e trazer a nota na Inspetoria Veterinária durante o mês de 

maio. Então já se vai fazendo este questionamento, pois ficha que fica inadimplente não tem como 

funcionário fazer milagre e depois acaba gerando uma multa e não querem que isto aconteça. 

Ressalta que maiores esclarecimentos é só ligarem para a doutora Márcia e para o doutor Candido, 

pois estão aí e são os chefes da inspetoria do município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Parabeniza a todos os 

trabalhadores pelo seu dia, em primeiro de maio. Fala das cestas básicas de novo, só quer lembrar 

para as pessoas que falam, que tentam transmitir para outras pessoas este tipo de coisa, quando 

falarem uma coisa dessa natureza que provem, não pode sair quando chegar uma pessoa na tua loja, 

na tua casa, ou encontrar na rua ou fulano de tal só por causa de política querer tirar as pessoas para 

tentar o voto denegrir a imagem de tal secretário. É isso que está dizendo, foi o que aconteceu e diz 

que tem como provar isso, e é ruim este tipo de coisa. Quer falar sobre o projeto que foi reprovado 

semana passada, não tem como não falar, um projeto sobre a segurança para o nosso município, 

projeto de uma criação de casas funcionais que destinavam recursos próprios do município, do 

Executivo, para construir casas para a Brigada Militar, para integrantes da Brigada Militar para o 

nosso Capão do Cipó. Diz ver em meio dos mesmos empresários, dona Marilene quantos assaltos, 

problema de segurança já tivemos no município e cobram os mesmos, a comunidade cobra o que 

fazem, o que vão fazer para ajudar, e que vereador tem que fazer projeto, é isso que a comunidade 

cobra, e quando vem para Casa é reprovado pelos colegas vereadores, sinceramente é de dar muita 

indignação porque aqui tinha que passar, se o Executivo não fizesse aí teriam que cobrar, agora não 

passar pelos vereadores que estão todos os dias com o povo reclamando da segurança do nosso 

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

Representante de Partido, PT: Fala que estes dias falou de uma viagem que fizeram, ressalta que 

falou da Rose e do Álvaro e que até pode ter errado no ter falado deles, pois os mesmos são 

funcionários e são mandados e que alguém deu férias para os mesmos saírem, por que nenhum 

funcionário vai para lugar nenhum se o chefe não mandar, e que se o próprio errou com os mesmos, 

caso contrário a opinião é esta. Fala que água não tem o que falar de Capão do Cipó, pois veio sete 

milhões quatrocentos e pouco do governo federal e mais seiscentos mil reais que deu de juro deste 

dinheiro, e que se terminarem, mas o próprio acha que não conclui até no mandado do Meneghini e 
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Anselmo, todos têm que ter hidrômetro, e é um monte de coisas que tem que deixar pronto. Ressalta 

que não colocaram hidrômetro para ninguém até hoje. Fala que o Miguel falou da aftosa e que quando 

era o Tarso o governador, era até cinqüenta, sessenta e cem pessoas ganhavam, e hoje nem dez 

vacina para o pequeno produtor. Fala ao vereador Ibanez que no mínimo um pouco do dinheiro do 

asfalto que era para tapar aqui fizeram lá e que isto podem ter certeza, pois de certo não produz no 

Capão do Cipó pelo jeito, por que se não fizerem até julho que tem o prazo deste dinheiro, volta 

embora o resto que tem, pois é aquele financiamento que foi conseguido em Porto Alegre. Diz que a 

Regina que não tem nada a ver com está história, ficou bem certinho o dinheiro da luz que dividiram 

para a feira, ressalta que alguém vai colocar um pouquinho no bolso do contrato de gerador, pois se 

liberaram o dinheiro aqui para fazer a rede de luz, o porquê não vão fazer? Afirma que são sessenta e 

oito mil, pois na feira passada os guris cravaram os postes, como essa empresa está cravando dentro 

do parque da feira, o próprio quer saber do dinheiro no final. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Cumprimenta o senhor 

presidente, vereadores colega do CPM da escola Macedo Beltrão e demais ouvintes, representante 

do Deputado Bianchini, que bom que vocês estejam aqui e levem a realidade nua e crua do que 

temos do acesso asfáltico no Capão do Cipó, um dos grandes prejuízos na nossa Expocipó é a 

absoluta falta de estrada, quem vai vim do lado da Jóia para cá é uma coisa que se prolongou que 

deixa para amanhã e não arrumaram. Diz ficar feliz que alguém aqui da tribuna repetiu palavras que 

vem a dois anos dizendo de fazer convênio com a URI de Santiago que tem o curso de arquitetura e 

urbanismo para fazer um projeto para a feira e o prefeito investe cinquenta, sessenta, setenta mil por 

ano e em cinco ou seis anos, em duas gestões vamos ter o mais belo Parque de Exposições e não 

teria custo de cada ano fazendo toda esta briga e esta confusão que fica e o medo que a gente tem 

que volte a chover e as pessoas que chegam não se sintam bem acomodados. Como todo mundo 

visita Capão do Cipó merece então sua preocupação. Deseja, afinal é o seu município, quer o melhor 

que for possível para o seu município, mas do jeito que as coisas estão hoje estamos na dependência 

de tempo, dependência disso e daquilo para as coisas darem certo e não é assim que se fazem as 

coisas. Diz achar que faltou um pouco de planejamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: O vereador não 

fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, 

Líder de Bancada, PMDB: Fala que estava falando com o prefeito de são Miguel e com o presidente 

da feira de São Miguel, e que nosso município se colocou a disposição do que for necessário, pois 

todos sabem que passou um tornado por lá e arrasou. Ressalta que ficou feliz, pois em virtude de 

tudo o que aconteceu irão fazer a reinauguração do som e luz e irão fazer a feira. Ressalta que a 

deputada presidenta da Assembleia Legislativa, Silvana Covatti, o vereador Alacir confirmou a 

presença da mesma. Fala que estes atrasos maiores sobre a feira, que em maio do ano passado 

entregou o convite para o governador, só que o prefeito Alcides Meneghini realmente decidiu fazer a 

feira só no início de março deste ano, por que janeiro teve a seca e daí o mesmo estava esperando 

ver se chovia, por que a administração estava pensando em cancelar com toda aquela seca terrível 

que estava e depois foi decidido colocar um esforço em cima de sessenta dias. Deseja parabéns a 
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todos os trabalhadores do município de Capão do Cipó e avisar que a entrada é franca na feira e 

franca nos shows, que não tem custo nenhum. Fala que sobre as retros se até amanhã não 

arrumarem, durante a parte da tarde terão que terceirizar e ter uma ali para contratar para fazer as 

coisas. Pede mais uma vez a ajuda de cada um dos vereadores, e está de braços abertos para 

qualquer pessoa que queira trabalhar na feira e, principalmente, os vereadores que são colegas da 

própria. Agradece os funcionários concursados, os CCs e os CIEEs que estão trabalhando pela feira e 

dizer que a partir de amanhã o Jairo, ali do Bairro Santo Antônio, e qualquer pessoa aqui do nosso 

município de Capão do Cipó que queira se deslocar até a feira e ajudar, amanhã vão estar lavando o 

segundo pavilhão e quem quiser, que esteja de fora e está ouvindo, ir lá na feira ajudar vai ser muito 

bem vindo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à 

vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Comenta sobre a feira vamos 

torcer que faça uma semana bonita, de quinta em diante temos certeza mesmo que seja ruim o asfalto 

o pessoal venha igual, porque vê o pessoal comentar que vai vir, e vamos torcer que o Governador 

venha, a Primeira Dama prometeu de vir, e a Silvana Covatti. Comenta que seria uma grandeza para 

o nosso município trazer as autoridades, e o Deputado para a nossa região. Diz reforçar o convite 

para a festa no Carovi domingo, a Ceolin que fez o convite, o Miro está aqui, que se reunisse e 

fossem lá no Carovi para colaborar para aquela comunidade no domingo. Fala sobre as cestas 

básicas que foram comentadas aqui, o mesmo acha que o secretária não tem que se preocupar, 

primeiro desde que ela esteja lá na Assistência Social a lista das pessoas que ela deu a cesta básica, 

não precisa se preocupar, talvez se ela não tiver, aí sim ela tem que se preocupar. Diz não ver 

problema nenhum, com certeza o pessoal lá da Assistência Social faz um trabalho que tem que ser 

feito. Diz que a única preocupação que as pessoas ligam que precisam plantar aveia tem trator, mas 

não tem operador, aí tem que um ajudar o outro. Lembra bem quando foi secretário tinha quatro 

tratores, hoje tem oito, não parava quando faltava ia para cima do trator e ajudava a plantar. Fala que 

hoje vê o vizinho falar que não tem trator para tapar, falta de gente não é, mas sim de trator. Agradece 

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

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Diz ter visto os comentários sobre 

o asfalto e este dia estava passando na RBS uma inauguração de uma grande linha de asfalto lá em 

Bento Gonçalves, o deputado, hoje o secretário Pedro Westphalen inaugurando uma grande obra em 

Bento. Diz que está certo, um município totalmente industrializado, aí ficamos tristes porque não tem 

para tapar buraco, mas para fazer uma obra nova eles têm condições para tapar os buracos os 

“caras” não têm condições e não dá para admitir essa, e a gente conhece os “caras”. Fala que é 

complicado e não tem nem o que dizer para esta gente. Fala ao colega Rodolfo que o mesmo está 

com a total razão quando falou que investisse cinquenta mil ao ano na feira, claro não foi feito e não 

adianta chorar a água derramada, tem que ser lembrado se isso tivesse sendo feito hoje a feira estava 

pronta. Uma coisa diz lembrar, o Meneghini deve também lembrar o que está dizendo agora, estava 

junto o dia que ele deu autorização para o secretário de Planejamento para ver a rede de luz da feira, 

ele dentro do gabinete ordenou, isso faz mais de dois anos, diz ao vereador Rodolfo, mais de dois 

anos que o prefeito mandou sair o projeto. Agora se for o próprio chama o Joãozinho e pergunta o que 
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você fez, esqueceu você engavetou e não tem como admitir isso o prefeito mandou, mas a coisa não 

anda os “caras” são remunerados, secretario não é dono da cadeira, e se não funcionou manda voar 

dela, manda achar o que fazer, a coisa é difícil é, e nem mesmo nós conseguimos entender. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: CONVITE, da Emater, para reunião no dia 28 de abril, às 9h30min, na 

sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, para apresentação do projeto “Garantia de 

Direitos a Jovens Rurais – Inclusão Social e Produtiva para Jovens Rurais”.  Após o senhor 

Presidente pede a assessora do deputado Bianchini, senhora Tatiana Disconzi, que leve ao mesmo a 

preocupação sobre a rede de luz nova que está sendo feita e até hoje não chegou ao município. Após 

o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 03/05/2016, 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, 26 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 


