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ATA N° 50 / 2013 (Solene) 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2013, às 10h00min horas, no Plenário 17 de 

Abril, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores 

desta Casa Legislativa para a realização da Sessão Solene em homenagem aos deputados 

Pedro Westphalen e Ciro Simoni e a imprensa falada do município de Capão do Cipó, Rádio 

Comunitária Cipoense FM, com a entrega de Diplomas Beneméritos, e para inauguração da 

Placa da Legislatura 2013/2016 e Placa de Presidente exercício de 2013. Para dar início aos 

trabalhos da presente Sessão, o Vereador Ibanez Garcia dos Santos, Presidente do 

Legislativo cipoense, faz a abertura da Sessão. Após o Mestre de Cerimônia, Dr. Télvio 

Ramos de Bitencourt, dá procedimento aos trabalhos, onde a mesmo chama as autoridades 

para comporem a mesa dos trabalhos: Excelentíssimo senhor Vereador Ibanez Garcia dos Santos, 

Presidente do Legislativo Cipoense, Excelentíssimo senhor Alcides Meneghini, Prefeito Municipal, 

Excelentíssimo senhor Pedro Westphalen, Presidente da Assembleia Legislativa do RS, 

Excelentíssimo Senhor Ciro Simoni, Deputado Estadual, neste ato representado pelo assessor, 

Senhor Fábio Medeiros, Excelentíssimo senhor Anselmo Cardoso, Vice-Prefeito Municipal, 

Excelentíssimo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do RS, Senhor Marco Antonio Lopes 

Peixoto. Após o Mestre de Cerimônia, convida os Vereadores que compõem o Legislativo 

cipoense para se acomodarem nas cadeiras a direita da Mesa Central: Vereador Alacir 

Dessoe, Vereadora Ana Maria Lourenço da Silva, Vereador Diego Santos do Nascimento, 

Vereador Jairo de Lima Charão, Vereador José Rodolfo de Brum, Vereadora Marilene 

Margutti, Vereador Miguelangelo Callegaro Serafini e Vereadora Regina Aparecida Araújo 

Weidmann. Após o Mestre de Cerimônia convida os homenageados, da imprensa falada de 

nosso município, Rádio Comunitária Cipoense FM, para se acomodarem nas cadeiras à 

direita da Mesa Central: senhor Leandro Stangherlin Oliveira, senhor Lucídio Oliveira, senhor 

Roberto Rocha Cardoso e senhor Sergio Silveira Nunes. Após o Mestre de Cerimônia saúda 

as autoridades presentes: Senhora Fátima Meneghini, 1ª Dama do Município; Senhor Afonso da 

Silva, Secretário de Agricultura; Senhor Christian Lencini, Secretário de Planejamento; Senhor Jaques 

Freitas Garcia, Secretário de Obras; Senhor João Alfredo Vargas; Secretário de Assistência Social; 

Senhor Giovani Diedrich, Presidente do Sindicato dos Municipários de Capão do Cipó; Senhor 

Serafim Rosado, Ex-Prefeito Municipal, Senhor Marcos Peixoto; representando o deputado federal 

Luiz Carlos Heinze, Senhor Érico Rosado, Secretário de Administração e Capitão João Claudio Muller 

Dias, Comandante do 1º Esquadrão de Polícia Montada. Após o Mestre de Cerimônia saúda todos os 

munícipes presentes e os ouvintes da 87.9. Após o Mestre de Cerimônia convida a todos para 
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acompanharem o Hino Nacional. Após o Mestre de Cerimônia faz a chamada das autoridades 

da Mesa Central para a entrega dos Diplomas Beneméritos aos homenageados, nessa 

ordem: Senhor Anselmo Cardoso, vice-prefeito municipal, faz a entrega ao Senhor Lucídio Oliveira; 

senhor Marco Peixoto, Conselheiro do TCE-RS, faz a entrega ao Senhor Leandro Oliveira; Senhor 

Ibanez Garcia, Presidente da Câmara de Vereadores, faz a entrega ao Senhor Roberto Rocha 

Cardoso; Senhor Pedro Westphalen, Presidente da Assembleia Legislativa, faz a entrega ao Senhor 

Sergio Silveira Nunes; Senhor Ibanez Garcia, Presidente da Câmara de Vereadores, faz a entrega ao 

Senhor Lucídio Oliveira, neste ato representando a Rádio Comunitária Cipoense FM; Senhor Anselmo 

Cardoso, vice-prefeito municipal,  faz a entrega ao deputado Ciro Simoni, neste ato representado pelo 

assessor, Senhor Fábio Medeiros; Senhor Alcides Meneghini, prefeito municipal, faz a entrega ao 

Deputado Pedro Westphalen. Após o Mestre de Cerimônia chama para fazerem o uso da 

Tribuna, nessa ordem: VEREADORA REGINA ARAUJO WEIDMANN (Representando a 

Bancada do PMDB): Bom dia a todos os cipoenses, a todas as autoridades já nominadas 

pelo protocolo, os colegas vereadores, pessoal da rádio comunitária, e ouvintes da 87.9. 

Tenho certeza que todas as pessoas que trabalham no rádio ou já tiveram privilégio de fazer 

rádio, sabem que o amor pelo rádio é regra, nessa profissão. Ser radialista, no meu 

entendimento, é um sonhador apaixonado, que entra nos nossos lares, todos os dias. Vendo 

essas pessoas aqui, representando a nossa rádio, que trabalharam e trabalham por ela, 

tenho certeza que nós somos vencedores aqui. Quando que há dez anos, há seis anos, nós 

imaginávamos que nós íamos ter a nossa própria rádio, falar aqui, os nossos ouvintes nos 

ouvirem em seus lares, pra nós foi uma grande conquista. Obrigada Rádio Cipoense, por tudo 

de importante, de bom, que vocês tem feito por Capão do Cipó. E a rádio comunitária é um 

tipo diferente de emissora, ela é liberada para transmitir informação, educação, cultura, lazer 

e entretenimento. É uma pena que no nosso País seja uma grande dificuldade para conseguir 

a liberação para atuação dessas rádios, e para nós, aqui no município, não foi diferente. 

Quem participou dessa batalha sabe. Foram anos de luta, de dificuldade, várias reuniões, 

problemas, dificuldade financeira, viagens a Porto Alegre, a Brasília, mas, finalmente, nós 

temos o nosso sonho concretizado. Temos a nossa rádio. Eu quero agradecer 

profundamente, em meu nome, como cidadã de Capão do Cipó, como vereadora, a todos 

vocês. Em especial a vocês que continuam trabalhando pela nossa rádio. Eu quero quebrar 

um pouquinho o protocolo, e gostaria que todos nós nos colocássemos em pé e déssemos 

uma grande salva de palmas à nossa Rádio Cipoense e às pessoas que ajudaram ela a se 

concretizar. Parabéns Rádio Cipoense. E agora as minhas palavras são aos excelentíssimos 

deputados: Senhor Pedro Westphalen e o Senhor Fábio, representando nosso deputado Ciro 

Simoni. Eu quero desejar a vocês as boas vindas, sejam bem vindos ao nosso município, 

sintam-se a vontade aqui. Pra nós é um grande prazer, uma grande honra, recebê-los, hoje, 

aqui no nosso município, e eu quero, em público, agradecer a vocês pelo empenho dedicado 
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ao nosso município. O deputado Pedro Westphalen por essa verba encaminhada, que vai 

ajudar na nossa Expo. O representante do deputado Ciro Simoni, quando assumiu a pasta da 

Secretaria Estadual de Saúde, os carros encaminhados para cá, vieram em boa hora, Capão 

do Cipó estava precisando. Muito obrigada a vocês, pois eu tenho certeza que todos nós 

aqui, hoje, estamos reunidos num só sentimento, que é servir Capão do Cipó, pois penso que 

é para isso que, pessoas como nós, entram na vida pública. E, para encerrar, quero desejar a 

todas as pessoas, aqui, um Feliz Ano Novo, um 2014 cheio de saúde, com muita paz, 

sucesso e grandes realizações. Quero agradecer, em especial, a vocês pela atenção dada ao 

nosso município, ao nosso prefeito Alcides Meneghini, ao nosso vice-prefeito Anselmo. Enfim, 

à nossa administração, de todos, administração e vereadores. Meu muito obrigado a todos 

vocês. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (Representando a Bancada do PP): 

Cumprimento o Presidente da nossa Casa, Presidente da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul. Como Capão do Cipó sente-se bem de nós termos, hoje, aqui um poder 

constituído do Estado, nessa manhã calorenta, aqui na capital da soja, vamos dizer assim. 

Não temos, ainda, um codinome, mas nos intitulamos já. Demais autoridades citadas no 

protocolo, nosso prefeito, deputado Marco Peixoto. E a minha fala, hoje, vocês que estão em 

casa me escutando, ela é específica para comentar sobre a palavra pioneirismo, pois o 

pioneirismo, ser pioneiro em alguma coisa, é uma marca, deputado Pedro Westphalen, do 

Capão do Cipó. Quando ninguém acreditava em município, nós conseguimos um município. 

Quando ninguém acreditava numa escola de Ensino Médio, no distrito, nós conseguimos uma 

escola no distrito. Há quarenta e poucos anos quando ninguém, ainda, acreditava em Capão 

do Cipó, o nosso prefeito, que hoje é prefeito, acreditou e veio plantar soja no Capão do Cipó. 

Seu Serafim, que eu vejo aqui, quando ninguém acredita, o que eu comentei antes, o senhor 

estava aqui. Nossa Bancada do Partido Progressista, quando ninguém acreditou em nós, nós 

estamos aqui, pois nós somos pioneiros. E aí, vocês, fizeram a associação da Rádio 

Comunitária Cipoense, liderados pelo seu Lucídio, pelo Roberto e todo o grupo de vocês, 

vocês foram pioneiros, também. E vocês vestiram a camiseta: ‘Nós vamos constituir uma 

rádio, instalar uma rádio’. Ao longo do tempo, uma parte da caminhada, Leandro, eu 

acompanhei, você trabalhava lá na minha escola, e sei das dificuldades, mas sei, também, da 

perseverança que vocês tiveram, que nunca frouxaram, como diz o gaúcho, nunca se 

entregaram. Precisava de uma coisa: vamos atrás, precisava de outra coisa: vamos atrás. E 

foram galgando, degrau a degrau a conquista da rádio comunitária. Quando faltava três, 

quatro meses, e aí é interessante, vocês que estão em casa me escutando, e vocês aqui, a 

programação básica, de início, da Rádio Cipoense FM, foi feita dentro de um microônibus, em 

frente à Escola Macedo Beltrão. Lá foram gravados me corrijam, jingles, acho que assim que 

diz, as primeiras palavras que iriam ser ditas, feitas seleções de músicas, era feito lá dentro 

do microônibus, lá na frente da escola. E quando saiu a autorização, primeiro foi assim, meio 
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por baixo dos panos, deputado, ela funcionou meio que clandestino, essa é a palavra, mas 

era regra, os guris diziam assim: ‘Não é a regra, tem que ser assim, professor! Vamos tocar, 

que vai ser assim!’ E quando saiu a autorização oficial, como disse a colega Regina, quem 

diria que nós teríamos uma rádio em Capão do Cipó, que serve para entretenimento, para 

informação, para lazer, para discussões políticas, para entrevista, para tudo que uma rádio se 

presta. Até agora com isenção, não privilegiando grupo A ou grupo B, tendo uma atuação 

comunitária, que isso que é importante e que eu sempre defendi nisso aí. Então, parabéns 

professor Lucídio, o senhor que recebeu o título em nome da Rádio Cipoense. Parabéns ao 

Leandro, ao Roberto, ao Serginho, pelo grande programa de entrevistas. Depois, no final do 

meu discurso, eu vou contar uma entrevista que ele recusou, ele recusou uma entrevista, 

disse: ‘Não, essa pessoa eu não entrevisto!’ Já conto pra vocês quem foi. Boas vindas ao 

Capitão Muller.  Vocês foram pioneiros, assim como tantos outros foram. Parabéns à Rádio 

Cipoense FM, do nosso Capão do Cipó. Obrigado deputado. Obrigado Conselheiro Marco 

Peixoto, que, também, foi pioneiro junto conosco na emancipação, o senhor sabe disso, o seu 

gabinete era o nosso porto de ancoragem, em Porto Alegre, por seis longos anos. Isso, 

também, não dá para ser esquecido. Levar você, representante do deputado Ciro, o 

agradecimento, da Bancada do PP, pelas conquistas que vocês trouxeram, que o deputado 

destinou a Capão do Cipó. É muito importante, veio em boa hora e a gente sente-se honrado 

com a presença de você. E, deputado Pedro, para encerrar a minha fala, eu gostaria de 

convidar que o senhor voltasse para Capão do Cipó dia 25 de janeiro, na grande festa do 

nosso Partido Progressista aqui no CTG, da nossa comunidade. Várias vacas, e, também, 

abonar mais de cem fichas partidárias. Coloque na sua agenda uma visita aqui para nós, para 

o nosso município, dia 25 de janeiro. E a pessoa que o Serginho não quis entrevistar foi o 

seguinte: ligaram da Santa Sé, que o Papa queria falar na Rádio Cipoense, e o Serginho 

disse: ‘Não, o Papa não. Se for Jesus eu aceito’. Meu muito obrigado, um feliz 2014 para 

todos vocês. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (Representando a Bancada do PDT): 

Inicialmente saúdo o presidente da Casa, vereador Ibanez Garcia dos Santos. Saudando ele, 

eu saúdo todos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa, de Capão 

do Cipó. Saúdo os diretores da nossa Cipoense FM, 87.9, que, em nome do seu Lucídio, o 

Leandro e o Roberto desenvolvem um trabalho muito honroso na nossa comunidade. Saúdo, 

também, o nosso colega Serginho Nunes, um dos homenageados na data de hoje pelo seu 

programa Panorama Rural. Saúdo o deputado Pedro Westphalen, presidente da nossa 

Assembleia Legislativa, dos quais aqui está presente, e o representante do deputado Ciro 

Simoni, nosso amigo e companheiro Fabinho, que desempenharam um trabalho valoroso na 

nossa Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Imprensa escrita e falada, da 

região e local, que aqui estão fazendo a cobertura de mais este evento, e demais munícipes 

cipoenses. Quero aqui dizer, que não se faz homenagem alguma, a alguém, se este não faz 
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por merecer. É importante relatar, aqui, a importância da nossa Cipoense FM a todos nossos 

munícipes, à administração municipal, à Câmara de Vereadores, pela transmissão das 

sessões legislativas aos nossos munícipes. Nada mais justo que hoje, recebam os títulos 

beneméritos de Capão do Cipó pelo seu empenho e dedicação frente a este veículo de 

comunicação tão importante no nosso meio e para o desenvolvimento de nossa cidade. 

Também nesta oportunidade, Serginho, com a tua humildade, coragem, trabalho, foi 

conquistando teu espaço no rádio, trazendo valorosos conhecimentos ao nosso povo, através 

do teu programa Panorama Rural, com entrevistas audaciosas, com pessoas e autoridades 

estaduais e regionais. Ao presidente da nossa Assembleia Legislativa, resta agradecer por 

sua honrosa presença aqui na nossa cidade, dos quais ficamos muito gratos pelo seu 

trabalho e dedicação frente àquele parlamento, onde, também, contribui muito para o 

desenvolvimento do nosso município, trazendo, aqui, recursos para a nossa cidade. Ao 

representante do deputado Ciro Simoni, Fabinho, que, também, o nosso deputado ocupou até 

poucos dias a secretaria de Estado da Saúde, o qual desempenhou seu cargo com muito 

empenho e dedicação, demonstrando para nós, cipoenses, a atenção especial que teve para 

com o nosso povo. Dos quais investiu mais de quatrocentos mil reais da sua secretaria aqui 

no nosso município, só no ano de 2013. Muito justo as homenagens aqui prestamos, em 

nome da Câmara de Vereadores a todos que fizeram e continuam fazendo com que nosso 

Capão do Cipó continue em destaque no cenário federal do nosso País. E, através de vocês, 

que estamos conquistando o nosso sucesso. Parabéns e um feliz 2014 a todos nós. Muito 

obrigado. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (Representando a Bancada 

do PT): Quero cumprimentar o senhor presidente, Ibanez, em nome do presidente eu 

cumprimento as demais autoridades que compõem a Mesa, os munícipes aqui presentes, as 

demais autoridades que estão aqui, os meus colegas vereadores. E, como cipoense, como 

vereadora e como evangélica, eu não poderia deixar de usar essa Tribuna, hoje, para dizer a 

vocês a importância da nossa rádio Cipoense, hoje, para nós. Hoje, como evangélica, a gente 

tem levado, adentrado nos lares dos nossos ouvintes, levando através das ondas sonoras 

dessa rádio, uma palavra de conforto, de fé e de esperança. E isso, graças, a homens 

lutadores, conquistadores e perseverantes. Por que, sabemos que, para ter uma conquista, 

dessa forma, uma conquista tão grandiosa, há uma grande luta e tem que haver uma grande 

perseverança. E eu parabenizo a ti Leandro, seu Lucídio, ao Roberto e todas as demais 

equipes, que trabalham junto com vocês, por essa conquista, que beneficiou o povo 

cipoense, a comunidade cipoense. Também quero agradecer ao Serginho pelo programa, um 

baita companheiro que está sempre junto. E quero dizer, também, ao senhor deputado Pedro, 

ao representante do deputado Simoni, que sejam bem vindos. Ao senhor Marco e à 

imprensa, seja bem vinda a nossa cidade de Capão do Cipó. E agradeço à palavra. SENHOR 

ROBERTO ROCHA CARDOSO (Representando os homenageados da Rádio 
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Comunitária Cipoense FM): Na pessoa do presidente, vereador Ibanez Garcia, cumprimento 

a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo. Meu bom dia a todos que aqui se fazem 

presente. Quando nos informaram do recebimento desse título, de cidadão benemérito, em 

consequência dos trabalhos junto a Diretoria de nossa Rádio Comunitária para mim, bem 

como meus colegas diretores, os Senhores Leandro Oliveira e Lucídio Oliveira, e o 

apresentador Serginho, ficamos cheio de orgulho, sim orgulho pelo reconhecimento do 

trabalho social que a rádio faz, dando vitrine a quem jamais imaginou em trabalhar com 

comunicação, dando oportunidade a vários seguimentos de nossa comunidade se manifestar, 

ofertando um veículo gratuito de comunicação a nossas entidades, dando voz ao nosso povo, 

sim ao nosso povo, pois a programação é feita por gente nossa ou por quem aqui já escolheu 

como seu lar. Certamente os caminhos que trilhamos para chegarmos aqui no dia de hoje, 

não foram somente de rosas, pois com a fundação da Associação Comunitária de 

Radiodifusão Cipoense lá em 2008, inicio-se um processo de muito trabalho e luta. Foram 

muitas noites e inúmeras viagens, para Santiago, Porto Alegre e até mesmo por duas vezes a 

Capital Federal Brasília, como já foi citado. Foram muitos pedidos por parte do Ministério das 

Comunicações para adequarmos nosso projeto as normas técnicas, que em alguns 

momentos quase desistimos, né Leandro, mas o desejo que tínhamos de tornar real esse 

sonho nos motivou a irmos em frente e em 12 de outubro de 2010, ecoou nossas vozes 

através das ondas sonoras da 87,9 em todas as localidades desse município. Mas isso 

aconteceu porque quando precisamos de apoio da comunidade ela se manifestou através de 

doações financeiras e de um abaixo assinado com quase 2000 assinaturas encaminhado ao 

Ministério das Comunicações.  Tivemos também um apoio grande da administração municipal 

e digo que ao longo de todo processo foram três prefeitos, o Sr. Serafim Rosado, o Sr. 

Osvaldo Froner e agora o Prefeito Alcides Meneghini, que sempre nos apoiaram conforme a 

necessidade que se apresentava no momento. Então as conquistas de hoje devem ser 

repartida com todos, pois foi a união de esforços que concretizou esse sonho. A rádio 

cipoense deu a oportunidade dos vereadores entrarem no lar de cada munícipe, através da 

transmissão da sessão da Câmara, assim como proporcionou ao executivo informar a 

sociedade de todos os seus passos com o programa informativo da prefeitura, dando assim 

transparência a seus atos. E como as ações boas são uma via de duas mãos, sentimos no 

dia a dia os efeitos dessas ações, principalmente pelo respeito e carinho que temos de nossa 

comunidade. Comunidade essa que é responsável pelo sucesso da programação, pois 

através de suas participações é que traçamos os caminhos pelos quais a rádio segue. Há 

poucos dias essa casa aprovou um projeto lei de iniciativa do poder executivo, aonde 

declarou de utilidade pública a nossa rádio, lei essa que será de muita importância para 

buscarmos alguns recursos que reverterão em benefícios para nossa sociedade. O ato de 

hoje, o recebimento desse título, dessa homenagem, nos responsabiliza ainda mais, nos 
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direciona a cada dia melhorar, porque não é uma congratulação decidida apenas pelo 

presidente ou sua mesa diretora, mas sim um título que foi apreciado e votado de forma 

unânime pelos vereadores, demonstrando assim a aceitação dentre todos os partidos 

políticos, pois não fazemos política e sim trabalhamos para o bem social. Dedicamos essa 

homenagem a todos os apresentadores, a nossos apoiadores culturais e nossa comunidade. 

E para não haja escolhidos e nem esquecidos dedicamos esta homenagem a todos que 

participaram de uma forma ou de outra para a concretização desse sonho. Agradecemos a 

todos os vereadores e aqui nos comprometemos a buscar de forma incessante a melhorar 

cada vez mais. Só nos resta a desejar a todos um ano de 2014 cheio de realizações e que 

possamos sempre proporcionar a aqueles que esperam algo de nós, momentos de orgulho, 

pois assim teremos a certeza que estamos trilhando os caminhos que levarão ao 

desenvolvimento social, econômico e cultural de nossa gente. Muito obrigado. SENHOR 

SERGIO NUNES (Apresentador do Programa Panorama Rural, da Rádio Comunitária 

Cipoense FM): Bom dia Capão do Cipó, bom dia comunidade cipoense, satisfação de nos 

encontrar nessa manhã. Saudando o presidente do legislativo, vereador Ibanez, presidente 

Pedro, prefeito Meneghini, vice Anselmo, demais componentes da Mesa, nós saudamos a 

comunidade, saudamos o povo que aqui está. Dia especial, 30 de dezembro, meu presidente 

Pedro, faz lembrar um domingo pela manhã, quando você, através da rádio Cipoense, quase 

sem voz, chegava a Capão do Cipó, através da programação, trazendo sempre uma 

mensagem de esperança, otimismo, confiança e credibilidade, presidente. E faz lembrar, 

também, comunidade cipoense, numa manhã, quando nós ligávamos, presidente, após 

aquela entrevista, para sua assessoria e lançávamos um desafio para sua vinda, hoje, em 

Capão do Cipó, e lá nos davam uma esperança, e no dia seguinte as tratativas começaram. 

Muito obrigado ao apoio do presidente Ibanez, do prefeito Meneghini, do vice-prefeito, que se 

empenharam para que o seu último ato como presidente da Assembleia Legislativa, fosse 

aqui em Capão do Cipó, hoje, nessa data. Era um sonho, que parecia ser um sonho, mas que 

se transformou em realidade. Sonho esse que temos muito no próximo ano, e um deles, 

como lançamos do presidente Pedro estar aqui, lançamos, também, um domingo pela 

manhã, minha vereadora Ana, um desafio com o deputado Nelsinho, para a vinda do 

governador Tarso Genro a Capão do Cipó. Pode ser um sonho, mas que pode ser uma 

realidade, meus diretores, como a realidade está na Cipoense, único veículo de comunicação 

que temos, hoje, em Capão do Cipó. Meu ex-prefeito Serafim, a realidade está, e Capão do 

Cipó, hoje, se não fosse a sua luta, demais comissão, hoje, jamais, poderíamos sonhar, pois 

a lei me parece que é dez mil habitantes. Jamais Capão do Cipó conseguiria alcançar o que 

alcançou. E, se não fosse termos emancipado, meu ex-prefeito Serafim, jamais nós teríamos 

Cipoense, jamais teríamos Poder Legislativo, jamais teríamos, quem sabe, hoje, esse tão 

importante ato para Capão do Cipó, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa 
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do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente, muito obrigado pela sua presença, pelo seu 

empenho, de chegar aqui, hoje, quase no último dia do ano de 2013, marcando essa data. 

Presidente Pedro, também quero lhe agradecer, em nome da comissão da Expocipó, meu 

prefeito Meneghini, que nós ligamos para seu gabinete, fomos muito bem recebidos naquela 

ligação, por sua assessoria, e agendamos pra comissão da Expocipó estar presente lá no seu 

gabinete fazendo suas reivindicações. Obrigado, meu presidente. E assim por diante, no mês 

de janeiro, também, estamos conseguindo uma agenda com o governador do Estado do Rio 

Grande do Sul, que estará recebendo a comissão da Expocipó. Um trabalho simples, humilde 

e modesto que sempre fizemos. E, meus vereadores temos, agora, que agradecer a vocês 

pelos nove votos que tivemos favorável, com a indicação da Mesa, que partiu do presidente 

Ibanez, para aprovarem essa homenagem simples, a nossa pessoa. Queremos, comunidade 

cipoense, desejar um ótimo final de ano, um bom 2014. E meu presidente, meus vereadores, 

que 2014 seja marcado por novos rumos a Capão do Cipó. Que possamos neste novo ano, 

meu prefeito Meneghini e meu vice-prefeito, meus secretários, comunidade cipoense, 

sentarmos numa mesa redonda, nessa Câmara de Vereadores, e unirmos os cinco partidos 

desta Casa, num grande consenso de ideias, de opiniões, que, assim, virão grandes 

progressos, para a terra, hoje, meu vereador Rodolfo, que você colocou, também, como 

Capital da Soja. Nós aqui nessa manhã, meu presidente Pedro, vamos lançar uma ideia, pois 

o governador do Estado do Rio Grande do Sul poderá vir a Capão do Cipó e, certamente, o 

senhor estará nesse ato, fazendo a abertura da colheita da soja. Por que não marcarmos 

essa data, meus vereadores, lançando Capão do Cipó, neste momento da chegada do 

governador, sendo reconhecido como patrimônio histórico da produtividade gaúcha, ou 

patrimônio da produção agrícola, o nosso município. A data do governador, a chegada dela, 

para abertura da colheita, se for possível, tem que ser marcada, e a partir desta data, quem 

sabe parta, meus vereadores, desta Casa, uma indicação, Capão do Cipó sendo reconhecido 

pro Rio Grande, pro Brasil, como patrimônio histórico da produtividade gaúcha. Temos tudo, 

Capão do Cipó tem história, começou do nada e tem a maior tecnologia, tem a maior 

produtividade por hectare. Temos todos os argumentos necessários para colocar num 

projeto-sugestão, meus vereadores. É dessa forma, é com essa união, entre Poder 

Legislativo, Poder Executivo e a comunidade cipoense, que nós temos que iniciar 2014. 

Muitas opiniões, muitas sugestões nós temos para 2014. Muitas surpresas a comunidade 

cipoense vai ter, nos aguarde. E será através, Roberto, Leandro e seu Lucídio, da rádio 

Cipoense, do Projeto Integração, um novo programa que nós criamos na 87,9, com o apoio 

da direção. Projeto Integração significa integrar a comunidade, o interior, o campo e a cidade 

e a região, sucessivamente. Região que eu falo que, hoje, já está representada aqui o nosso 

Rio Grande através do presidente Pedro. Muito obrigado Pedro. Muito obrigado meus 

vereadores. Muito obrigado comunidade cipoense. Um bom final de ano, um 2014 cheio de 
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paz, de alegria, mas, principalmente, meus vereadores, de entendimento, de diálogo. E que 

esta Casa, que essa Tribuna sirva para trocarmos ideias, discutirmos tudo aquilo que é bom 

para o nosso povo. Que consigamos unir todos os partidos políticos num grande consenso 

em defesa de Capão do Cipó e se crie uma nova sigla que se chame: Capão do Cipó. Muito 

obrigado, um feliz 2014, cheio de paz, de amor, de alegria e de entendimento, 2014 de muitos 

sonhos, mas que se tornem realidade, meu prefeito Meneghini. Que não seja sonhar, mas 

que tudo se transforme em realidade, como, hoje, foi a chegada do ilustre presidente do 

Poder Legislativo da Assembleia Gaúcha do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, um 

bom final de ano, e, assim que tivermos muitas novidades, acompanhem a cipoense. Muitos 

projetos-sugestão, meus vereadores, nós vamos lançar nos microfones da 87 e, certamente, 

virão para essa Casa, para apreciação de vocês, em bem da nossa comunidade, em bem do 

nosso povo cipoense. Muito obrigado a todos. SENHOR MARCO ANTONIO LOPES 

PEIXOTO (Conselheiro do Tribunal de Contas do RS): Senhor presidente da Câmara de 

Vereadores de Capão do Cipó, meu amigo Ibanez Garcia, senhor prefeito municipal, amigo 

Meneghini, demais vereadores com assento nessa Casa, senhor Fábio, que representa o 

nosso amigo Ciro Simoni, na tão justa homenagem que recebeu com um diploma 

benemerência, aqui deferido pelo nosso presidente e demais vereadores. Quero saudar o 

vice-prefeito, que está aqui na nossa Mesa e, também, quero saudar o nosso querido amigo, 

ex-colega, Pedro Westphalen, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, uma 

instituição que eu servi por vinte anos e, ontem, ele jantando na minha casa, lá em Santiago, 

eu disse a ele que eu não lembrava, durante esses vinte anos, de ter acompanhado um 

presidente que tivesse a galhardia, a coragem, de realizar mudanças. E, hoje, o Pedro 

Westphalen, seguramente, foi um dos melhores presidentes que a Assembleia já teve em 

toda a sua história, e, por isso, peço uma salva de palmas. OS PRESENTES DÃO UMA 

SALVA DE PALMAS. E faço isso por que eu, não foi por deixar de ser deputado que eu 

acompanhei a trajetória do Pedro. A gente costuma se reunir todas as semanas pra trocar 

ideias. Quero cumprimentar a todos que estão sendo agraciados pela Rádio Cipoense, uma 

emissora que congrega toda a nossa região. Aqui há uma carência de comunicação, a não 

ser a rádio Santiago, a Verdes Pampas, e outros. Mas a Rádio Cipoense veio para ficar e 

recebeu uma justa homenagem, e eu acredito que vocês podem fazer muito mais. As 

palavras de vocês foram muito importantes. E eu gravei muito quando vocês sempre falaram 

em união. Na verdade isso é uma grande e boa informação que nós estamos tendo de vocês. 

Quando o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores se elegem, por uma comunidade, eles se 

elegem por um partido, uma parte da sociedade, mas depois de eleitos, eles têm a obrigação 

de defender os interesses de todos, por que ninguém bate à porta de um vereador, do 

prefeito e mostra, primeiro, a sua alcunha de algum partido político. Ele bate por que tem 

alguma necessidade. Então eu queria dar os parabéns por esse clima de unidade, de união, 
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que está congregando aqui em nosso Capão do Cipó. Queria saudar o Marquinhos, que 

representa o deputado Luiz Carlos Heinze, que está sempre junto com ele, o Capitão Muller, 

da nossa Brigada Militar. E eu não poderia deixar de cumprimentar o amigo, que muito esteve 

no meu gabinete, e eu muito acompanhei o seu trabalho, que é o meu amigo Serafim 

Rosado, que foi presidente da comissão de emancipação, junto com a sua esposa, e depois 

prefeito durante oito anos. E, também, eu quero saudar, na verdade, por que muito ele fez por 

Capão do Cipó. Prefeito Meneghini, presidente Ibanez, eu vim aqui, exclusivamente, para 

acompanhar essas homenagens que foram já deferidas por vocês a dois ilustres amigos e à 

rádio. Mas, também, eu queria aproveitar essa oportunidade de dizer que ontem, anteontem, 

eu estive em Unistalda, numa festa grandiosa, onde se comemorava dezoito anos de 

emancipação de Unistalda. E eu pensei, escutei a rádio Santiago, o presidente da Câmara, 

vereador Ibanez, estava falando, liguei pra rádio Santiago e disse a ele que eu tinha muita 

vontade de vir aqui festejar os treze ou quatorze anos de existência do nosso Capão do Cipó, 

e ele me convidou. Então, eu vim aqui, também, dar os parabéns, os cumprimentos a todos 

os cipoenses, àqueles que estão aqui e àqueles que estão nos ouvindo. E eu vou dar um 

dado para vocês, importante, para que vocês saibam. Eu me criei plantando com meu pai, 

aqui na Coimbra. Eu passava aqui nessa estrada, com terra vermelha, todas as semanas. 

Saía do colégio, pegava uma camionete, ia para lá e ficava o tempo necessário para atender 

a lavoura do meu pai. Então esse trajeto aqui eu fazia, praticamente, todas as semanas. E 

aqui tinha uma borracharia, no final da curva lá, não tinha posto de gasolina, tinhas algumas 

casas, o clube, a Igreja, e era essa a comunidade do Capão do Cipó. E uma vez, Pedro, eu 

vou te contar, para ti, mas que ninguém fique mais sabendo, há não ser a Rádio Cipoense, eu 

vinha com o governador Antonio Brito inaugurar a ponte Brasil-Argentina, em São Borja, e 

nós passamos de avião por cima do Capão do Cipó, e eu, muito faceiro por ter tido a 

satisfação, o orgulho, de ter assinado a emancipação, eu fui o relator, tava satisfeito, né: 

“Olha, Marco Peixoto assinou a emancipação de Itacurubi”, de... Eu olhei pro Cardoso e me 

lembrei, de Unistalda, Capão do Cipó e outros aí, Jari, e tantos outros, de minha região, eu fui 

o relator. E eu digo: Governador, está olhando lá embaixo? “Sim, Marco. O que é aquilo?” Ali 

é Capão do Cipó. E ele me disse assim: “Não. Eu não acredito que tu me fez promulgar 

aquilo ali município de Capão do Cipó”! Ele ficou bravo. Ele não conversou comigo até São 

Borja, por que eu mostrei uma meia dúzia de casas que tinha aqui, mais um grupo de casas 

no Carovi, e como é que vamos emancipar Capão do Cipó. “Não é possível uma coisa 

dessas”! Digo é, governador! É uma das regiões mais prósperas, clima bom, terra boa, gente 

boa, o senhor vai ver que no futuro Capão do Cipó será um grande município! E é verdade. 

Agora, eu conversando aqui com o prefeito, eu constatei um fato, para que vocês fiquem 

sabendo, quando nós fizemos um levantamento da população do Capão do Cipó, a 

população do Capão do Cipó perdia para Unistalda. Unistalda tinha mais habitantes que o 
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Capão do Cipó. E, hoje, é o contrário, Capão do Cipó cresceu mais e, hoje, tem mais 

habitantes no Capão do Cipó do que Unistalda. Eu falei com o prefeito, anteontem, e ele me 

dizia o Censo quanto tinha dado e, agora, o prefeito me confirmou o Censo do Capão do 

Cipó. Vejam o quanto Capão do Cipó está crescendo. Talvez vocês que vivem e trabalham 

aqui, não se dêem conta, mas a gente que vai e vem, lá de vez em quando aqui, e, a última 

vez que eu tive aqui, Pedro, eu sempre venho aqui acompanhado de autoridade, a última vez 

que eu tive aqui foi receber o governador, por que ninguém podia receber ele, que tava tudo 

em campanha. Tava todo mundo em campanha. Ninguém podia subir no palanque. Daí eu, 

como é que eu vou deixar o governador mal, aqui da região, Tarso, nosso parente, inclusive. 

E eu vim aqui receber ele com a minha família, com os meus amigos, para inaugurar a nossa 

ligação asfáltica, uma das poucas que surgiram e, graças a Deus, nós conseguimos aqui até 

a 377, né Rodolfo, e até Itacurubi. Foram as ligações que eu deixei como prioridade e, 

naquela oportunidade, o governador mesmo ficou impressionado com o que viu aqui no 

Capão do Cipó. E, hoje, nós estamos trazendo aqui, além do Ciro Simoni, que foi um grande 

secretário, a presença do Pedro Westphalen que, também, é o titular de um Poder. Então 

veja bem a importância do Capão do Cipó no cenário político, socioeconômico do nosso 

estado. Há pouco tempo veio o governador, agora veio o presidente da Assembleia. Então, 

Ibanez, eu quero encerrar minhas palavras dizendo que foi muito bom ter vindo aqui, rever os 

amigos, comemorar com vocês esses anos de existência do Capão do Cipó, mas, mais que 

isso, eu vim, exatamente, para homenagear o Pedro Westphalen, meu amigo, meu colega e o 

Ciro Simoni, também, meu amigo e meu colega, por essa justa homenagem. Parabéns 

Capão do Cipó, que Deus abençoe e que tenha um ano promissor de 2014. SENHOR 

PEDRO WESTPHALEN, Presidente da Assembleia Legislativa do RS: Muito bom dia 

senhoras e senhores. É um prazer muito grande, meu caro presidente Ibanez, receber o 

convite da Câmara de Vereadores e poder usar essa Tribuna que tem sido, certamente, pelos 

vereadores usada, em favor de uma luta por uma comunidade que encontrou o caminho de 

seu desenvolvimento. Estou muito honrado de poder estar aqui no dia 30 de dezembro, 

véspera de final de ano, de uma sessão das mais importantes em que a Câmara Municipal, 

cumprindo uma das funções que tem, faz, neste momento, justas homenagens a homens da 

comunicação, a homens públicos, e a gratidão é a voz do coração. Quero cumprimentar o 

presidente Ibanez e a todos os vereadores por essa iniciativa, da mais alta importância. 

Quero cumprimentar o senhor prefeito municipal de Capão do Cipó, Alcides Meneghini, nosso 

amigo, tem estado conosco, seguidamente, em Porto Alegre. Quero cumprimentar a Primeira 

Dama, a senhora Fátima Meneghini, e, lhe cumprimentando, todas as senhoras aqui 

presentes se sintam cumprimentadas, também. Já cumprimentei, mas de maneira mais 

afetiva o nosso querido vereador Ibanez Garcia dos Santos, presidente dessa Casa, o meu 

abraço e o meu agradecimento. Ex-prefeito Serafim, aqui presente e a sua esposa, meus 
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cumprimentos e obrigada pela vossa presença nesse momento. Um abraço fraterno, 

especial, ao senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, excelentíssimo ex-

deputado Marco Peixoto. Vocês não levem em consideração as palavras do Marco, foram 

exageradas ao meu respeito. Por que o Marco é um amigo pessoal, é um daqueles políticos 

que serviu de exemplo para minha caminhada e tem sido meu conselheiro ao longo do 

tempo. Então, ele exagerou muito nas palavras elogiosas ao meu respeito. Mas eu agradeço, 

Marco. A casa do Marco é o meu ponto de parada aqui na região. Viemos para cá ontem, 

com toda a minha assessoria, que eu fiz questão de trazer junto para esse evento, e o 

Marcos, realmente, é um amigo fraterno, mas tem sido muito importante na minha vida 

pública. Não é à toa que o Marcos foi, por dez anos seguidos, líder de bancada, que é o 

cargo mais importante de um parlamento, para um partido, na sua atuação. E a atuação dele, 

em toda essa região, com a sua identificação, é que lhe levou a condição de, hoje, ocupar o 

cargo honroso de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Quando nós perdemos o 

Chicão, e, lamentavelmente, naquela ocasião eu dizia ao Marco, que iria lançar o seu filho, e 

eu vou fazer isso aí, embora vocês nem saibam, como deputado estadual, futuramente, vai 

ter que ser, vai ter que aceitar. Por que essa região tem a característica de ter, do Partido 

Progressista, um homem público, nesse momento, representando, o grande deputado Luiz 

Carlos Heinze, legítimo representante dessa região, que tem, no setor primário, o seu 

fundamento econômico. E o Luiz Carlos, ele é, sem dúvida nenhuma o ícone nacional em 

defesa do segmento rural. Quero cumprimentar o senhor vice-prefeito de Capão do Cipó, o 

senhor Anselmo Cardoso, muito obrigado pela sua presença. Os senhores vereadores, que 

se manifestaram e, também, o Alacir Dessoe, o Jairo Charão, a Regina Weidmann, a Ana 

Maria Lourenço da Silva, o José Rodolfo de Brum, o Diego Nascimento, a Marilene Margutti e 

o Miguelangelo Callegaro. E agradecer as palavras dos representantes do PMDB, do Partido 

Progressista, o nosso Partido Progressista, do PDT e do PT, em relação aos homenageados, 

em relação a nossa presença aqui. Um abraço especial, no Fabio Medeiros, que representa, 

nesse momento, o deputado Ciro Simoni, que é a testa da Secretaria de Saúde do Estado do 

RS. Fez um excepcional trabalho. O Ciro Simoni é daqueles homens públicos diferenciados. 

Ele, como secretário de Estado, atendeu a todos, indiferentemente de cor partidária ou de 

qualquer segmento que fosse. O Ciro fez uma transformação na Secretaria de Saúde. Leve o 

meu abraço ao Ciro, e não poderia mandar representante mais qualificado que o seu braço 

direito, o Fabinho Medeiros. Senhoras e senhores homenageados nesse momento, o Lucídio 

Oliveira, o Leandro Oliveira, o Roberto Cardoso, e vejo Serginho, o carinho que todos têm por 

você aqui. Vejo que houve, na manifestação de cada um, um agradecimento pessoal pela 

maneira como você conduz essas entrevistas e coloca a nossa câmara, a egrégia Câmara de 

Vereadores em contato com a comunidade. Aquele dia que nós falamos eu estava 

completamente sem voz, eu estava, praticamente, sem voz, me esforcei ao máximo para 
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poder ser ouvido, e você conduziu aquela entrevista de maneira que eu pudesse fazer de 

alguma maneira uma comunicação. Nós tínhamos combinado que faríamos outras 

entrevistas, mas eu quero, ao cumprimentar, então, o Lucídio Oliveira, o Leandro, o Roberto, 

e a você, cumprimentar a rádio. Vocês recebem, hoje, uma homenagem das mais 

importantes, mas quem está de parabéns é a comunidade que tem uma rádio com editorial 

independente, que faz o seu trabalho de maneira independente. E as rádios locais, elas são 

muito mais importantes que a grande mídia. Essa foi uma das dificuldades que eu tive, como 

líder de governo passado, em fazer entender que as ações governamentais, todas, elas têm 

que passar pelas rádios comunitárias. Por que quando eu estou em Cruz Alta, eu escuto a 

rádio de Cruz Alta, é independente. Quando eu venho para cá, eu escuto a rádio de Capão 

do Cipó. Quando eu estou em Santiago, a rádio local. Assim é, em todos os locais, por que é 

essa a rádio que o cidadão local escuta. Por que é ela que transmite as notícias que 

interessam à localidade, os vereadores, o prefeito, a comunidade em si. Até por que, nos 

grandes eventos, as rádios locais entram em cadeia com as grandes rádios, aí transmite o 

esporte. Nós escutamos, também, na rádio local, o esporte. Então, quero cumprimentá-los e 

agradecer o trabalho que os senhores têm feito. Também as senhoras e senhores secretários 

municipais presentes e todos os funcionários públicos, do menos graduado ao mais 

graduado, os meus agradecimentos pelo trabalho que fazem pela nossa Capão do Cipó. 

Quero cumprimentar, também, o Capitão João Muller, da Brigada, aqui presente. Senhoras e 

senhores da imprensa. Senhoras e senhores da comunidade. Não vou me alongar, mas não 

posso deixar de manifestar a minha satisfação de, mais uma vez, estar aqui em Capão do 

Cipó, nessa ocasião, investido no cargo de Chefe de Estado do Parlamento Gaúcho. 

Parlamento que eu me orgulho muito de ser um dos grandes parlamentos nacionais. 

Conseguimos fazer esse ano, lá, modificações imensas no parlamento. Conseguimos 

fortalecê-lo como Poder. Fizemos cortes de 14° e 15° salário, transparência total. Hoje o 

parlamento gaúcho é o prédio de melhor acessibilidade, em Porto Alegre. É o prédio público 

que recebeu o selo de qualidade em acessibilidade. Produzimos imensos trabalhos para a 

comunidade gaúcha, o Villaverde com a sua lei contra incêndio, em virtude daquela boate 

Kiss. Tivemos trabalhos de CPIs importantes. Enfim, ficaria aqui falando de muitas ações que 

fizemos no parlamento, mas não é diferente nas Câmaras Municipais. E agora, através da 

Rádio Cipoense, eu quero aqui fazer uma homenagem, um agradecimento e um 

reconhecimento à importância dos poderes constituídos: locais, estaduais e federais. Por que, 

os senhores vereadores, na hora em que precisam mobilizações e vêem o Marquinhos 

historiar, por que é autor da história, por que fez parte da história, hoje nós temos aqui um 

município que resultou na ação de todos. De uma congregação de ações focadas no objetivo 

de fazer Capão do Cipó, depois, buscar estrada. Fico muito feliz da escola estar instalada 

aqui. A educação, ela é a ferramenta mais eficaz, mais eficiente, mais capaz de transformar 



 0381 

uma sociedade. É pelo conhecimento que o cidadão poderá fazer a transformação do seu 

meio. Não há outra maneira de fazê-lo. Fico feliz de Capão do Cipó estar, hoje, com a sua 

escola aqui presente. Mas, é o parlamento, é o parlamento o principal, dos gabinetes dos 

vereadores, dos gabinetes dos deputados, em Porto Alegre, em Brasília, é lá que a 

comunidade se manifesta, indistintamente. Até por que não é função do Executivo, nem do 

Judiciário, nós somos a Casa do Povo. E aqui que chegam as primeiras necessidades. E é 

através da voz do vereador, dessa Tribuna, dos gabinetes, das comissões, é que nós 

defendemos a sociedade. E os avanços e recuos, de uma sociedade, diga-se de passagem, 

sociedade democrática, ela se dá pela consolidação do Poder Municipal. Por isso, Ibanez, eu 

fiz questão de vir aqui.  Por que essa homenagem estava na Câmara de Vereadores, e 

reverência todos os vereadores desse Estado, bem como aos deputados federias e 

estaduais. E vejo, nessa sinergia com o Poder Executivo, Meneghini, talvez, o fator mais 

importante para o desenvolvimento de nossa cidade. E quem faz vida pública, quem faz 

política, como prefeito, vice-prefeito, como vereador, como deputado, a gente abre mão da 

vida pessoal. A gente abre mão do lazer, da vida familiar. Hoje é dia 30, nós poderíamos 

estar em casa, vocês e nós, também. Estamos aqui fazendo o reconhecimento de pessoas 

que foram importantes pra comunidade: secretário Ciro, a rádio, os vereadores todos 

presentes, a comunidade ligada nos pronunciamentos, por que essa é uma das funções 

públicas. Essa é uma maneira de mostrar o reconhecimento. E coisa mais linda, Serafim, é o 

início da história de Capão do Cipó, a consolidação de Capão do Cipó, mas ela passa pelo 

parlamento. Ela passa pela Câmara de Vereadores. Muitas vezes, injustiçados. Muitas vezes 

dizem que não é importante, que não é necessário. Mas poucas pessoas se dispõem a fazer 

política. Fazia uma palestra, Marco Peixoto, acho que tu estavas lá, na Federasul, para 

trezentos empresários, que falavam sobre desenvolvimento econômico, sobre crescimento 

social, sobre a importância de um crescimento sustentável, e manifestava as preocupações 

que o Estado tem que ter com infraestrutura, com logística, com energia elétrica, enfim. E 

essas ações, elas passam por ações políticas, passam pela convergência e as diferenças 

que existem, partidárias, entre nós, elas não podem servir de motivos de brigas, mas, sim, de 

aprendizado para crescimento em busca do bem comum. E perguntava a eles quais dos 

filhos deles que faziam política. Sabe quantos levantaram a mão, em trezentos? Menos de 

dez. As pessoas estão se afastando da política, e isso é um grave problema. Isso tem que ser 

revertido. E como é que vai ser revertido? Vai ser revertido se mostrando a importância que 

nós temos na construção de uma sociedade livre, de uma sociedade progressista, de uma 

sociedade que vá alcançar os anseios do cidadão. Por que é pelas pessoas que nós fazemos 

política. Então, eu estou muito honrado, hoje, em nome dos cinquenta e cinco deputados que 

represento. Eu recebo esse diploma em nome de todos os deputados, de todos os partidos, 

que me ajudaram a fazer com que o Parlamento Gaúcho fosse destacado, nacionalmente, 
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como o Parlamento mais transparente do Brasil. Recebi, honrosamente, dos funcionários o 

título honorário de sócio do sindicato dos funcionários, pelo trabalho que fiz para eles. Recebi 

o selo de qualidade de prédio público de acessibilidade aos deficientes de qualquer 

deficiência. E, para minha alegria, uma vez que eu foquei na educação, esse ano, inserindo 

em todas as atividades do parlamento qualquer que fosse, algo sócio-educativo, cultural, por 

que entendo ser educação o mecanismo mais importante de uma sociedade, recebemos, de 

maneira inédita, meu caro Marco Peixoto, aqui eu agradeço, mais uma vez, todo apoio que 

tem me dado a vida inteira, pública, ganhamos o Top Cidadania, justamente, no quesito 

educação. Esse prêmio é um prêmio feito com critérios rigorosos, profissionais competentes, 

voluntariamente, que não são pagos, e a Assembleia foi destacada com essa honraria que, 

também, eu com meus companheiros agradeci profundamente. Por que foi a ação de todos 

os deputados que me deram a oportunidade de fazer o Parlamento Gaúcho ter toda essas 

instituições no ano. Portanto, meu caro Ibanez, mais uma vez, meu irmão Ibanez, meu 

prefeito, muito obrigado pela recepção. E voltar a Capão do Cipó, meu caro Marquinhos 

Peixoto, sempre é um motivo de alegria. Quando nós viemos aqui, nós fomos muito bem 

recebidos. Eu só vou pedir desculpas a vocês, que eu não vou poder almoçar, por que eu 

recebi, agora, antes de chegar aqui um telefonema do governador, e eu tenho que assinar os 

projetos que foram aprovados, na Sessão Extraordinária do dia 26. E tem que ser hoje, antes 

das seis horas. Então, não tem como ficar aqui, e eu vou ter que ir a Porto Alegre. Daqui nós 

iria a Santa Maria, nós teríamos lá as 14h00min ou 14h30min a entrega da lei contra 

incêndios, que nós fizemos esse ano. Uma tramitação regimental fantástica que eu vou ter 

que abortar essa ida lá, vou ter que ir a Porto Alegre. Por esse motivo eu estou no exercício 

da Presidência, e tem que ser publicado hoje aquelas aprovações, principalmente das 

doações, pelo fato de o próximo ano não poder fazer isso, tem que ser publicado hoje. Então, 

o prefeito vai ficar me devendo um churrasco. Mas eu volto aqui, e volto dia 25 a seu convite 

para um grande churrasco. Muito obrigado, um grande ano a todos vocês. Pra encerrar, eu 

quero deixar aqui uma mensagem de Natal e Ano Novo, que eu procurei, pela imprensa, 

deixar uma marca. Nós não podemos esquecer que esse ano que passou, que está 

terminando, nós perdemos um grande homem a nível nacional, internacional, mundial: Nelson 

Mandela. Foi um líder que ficou 27 anos preso. Nesses 27 anos ele foi torturado, ele foi 

massacrado, mas ele tinha um objetivo. Era o objetivo de libertar o seu povo e acabar com 

aquela diferença racial, o verdadeiro apartheid, na África do Sul. E, quando ele saiu da prisão, 

depois de 27 anos, ele olhou para trás e disse a quem estava ali: “Eu deixo aqui, nessa 

prisão, todo ódio, toda vingança, todo desejo que eu tenho pelos maus-tratos que tive aqui, 

eu deixo aqui para trás. Eu me livro deles. Por que se eu não deixar o que eu sinto, o que eu 

passei aqui, eu não serei um home livre. Eu serei um homem escravo da vingança, do ódio e 

desses sentimentos ruins”. E deixou para trás e se tornou um homem livre. E com amor no 
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coração ele construiu um novo mundo no seu país. Morreu agora, mas nos deixou o legado 

de que com ódio, com raiva e com vingança não se faz nada. Com amor no coração se faz 

tudo. Que Deus abençoe Capão do Cipó. Longa vida a nossa Câmara de Vereadores, às 

nossas bancadas. Muito obrigado por essa oportunidade, e que vocês tenham um grande 

ano, com muita chuva e uma boa safra. SENHOR ALCIDES MENEGHINI, Prefeito 

Municipal: Cumprimento a todas as autoridades que já foram citadas, anteriormente, pelo 

protocolo, e quero fazer um registro muito especial, pois nós temos, hoje, aqui no nosso 

município muitas pessoas que têm uma folha de serviços prestados ao nosso município, que 

não é muito comum reunir todos de uma vez só. Temos aqui o ex-prefeito Serafim, que foi o 

presidente da comissão de emancipação e que governou esse município por oito anos, deu o 

pontapé inicial para tudo que está acontecendo, hoje, aqui. Cumprimentar, também, a 

Segurança Pública, na pessoa do Capitão João Claudio Muller, Comandante dos dez 

municípios da região, mas sempre teve uma atenção muito especial aqui pelo nosso 

município, dando tudo aquilo que é possível na área de segurança pública. Cumprimentar, 

também, a nossa comunidade que aqui está presente. Fazer uma referência muito especial a 

nossa Cipoense FM que, para nós que moramos aqui, que conhecemos o trabalho da 

Cipoense FM, não é novidade. Mas, para as pessoas que nos visitam hoje, que nos honram, 

é bom que saibam que a Cipoense FM cumpre, integralmente, as funções de uma rádio 

comunitária, prestando todo tipo de serviço e estando sempre presente, em todos os 

acontecimentos importantes que tem no nosso município. Então, para nós, é uma satisfação 

muito grande, um orgulho termos uma emissora da qualidade da Cipoense FM. E mais do 

que isso, presidente Ibanez, o Poder Legislativo Municipal foi muito feliz em fazer essa 

homenagem, por que, realmente, é uma emissora que cumpre, integralmente, as suas 

funções de rádio comunitária. Quero, também, cumprimentar, evidentemente, a toda a 

direção da Rádio Comunitária e cumprimentar o Poder Legislativo, meu caro Pedro, pela 

iniciativa de convidar, além da rádio comunitária, convidar as autoridades que nos honram 

com as suas presenças, hoje aqui, o Fabinho, representante do deputado Ciro Simoni, o 

Conselheiro Marco Peixoto. E quando eu digo nas pessoas que têm uma folha de serviços 

prestados ao nosso município, eu quero fazer uma referência ao Conselheiro Marco Peixoto, 

como ele mesmo disse, sempre esteve presente em todos os acontecimentos importantes do 

nosso município, desde a criação do município, desde a luta que se teve aqui para criar esse 

município, lá estava o Marco Peixoto. E, hoje, como Conselheiro ele vem aqui, por que ele 

gosta de estar aqui. Para nós, você é muito bem vindo, Marquinho. Sabendo que teu filho 

está pleiteando uma cadeira no legislativo estadual, nós torcemos que ele chegue lá, pois, 

certamente, nós teremos um representante da altura que você foi para toda a região. Então, 

também, seja muito bem vindo. Também quero dizer a meu querido Fabio Medeiros, filho do 

meu querido compadre Nilton Medeiros, representando meu querido deputado Ciro Simoni, 
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ex-secretário Ciro Simoni, que muito nos ajudou aqui no município, já nesse ano que passou, 

que está findando. Tivemos muitas conquistas, muitas mudanças, muitas realizações aqui, da 

Secretaria Estadual de Saúde, que, você nos ajudou. Muitas vezes batemos à porta lá da 

Secretaria que você ajudava o deputado, então secretário Ciro Simoni. E, também, deixar 

aqui o registro que o governador Tarso Genro, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

nos ajudou muito, não apenas na área da saúde. Temos aqui, por exemplo, no Carovi, 

durante esse ano foi construído, e já está pronto, um ginásio de esportes moderno, que 

custou quase seiscentos mil reais, uma obra do governo do estado, que muito nos orgulha e 

muito serve o nosso município. Então, você que é representante hoje aqui, juntamente com o 

deputado Pedro, representando o Poder Legislativo, mas, também, que é uma ligação muito 

forte com o pessoal da administração, quero que você leve o nosso agradecimento, pois você 

Fabinho, muitas vezes ajudou, não apenas as obras que foram feitas e estão sendo 

realizadas aqui, como é o caso da ampliação do posto de saúde, criação do posto de saúde 

lá do Carovi, uma van que já está prontinha, novinha, não foi nem usada e está aqui na frente 

da prefeitura, mais uma ambulância que já deve estar chegando, está comprada e paga, e 

deve estar chegando agora dia 15, e mais outro veículo e mais recursos que estamos 

pleiteando e você está nos ajudando, ainda, aqui nos assentamentos, também, para a 

construção de um posto de saúde. Então, você e o deputado Ciro Simoni, o governo do 

estado, muito têm nos ajudado e nós estamos aqui para agradecer por tudo que você fizeram 

pelo nosso município. E uma deferência especial ao deputado Pedro, que nos convocou para 

o nosso município ir lá no Parlamento Gaúcho, você que representa cinquenta e cinco 

deputados, como você mesmo disse, convocou um município jovem que nem o nosso, para 

que lá fossemos divulgar a nossa feira. Lá nós fomos você deu a oportunidade do município 

divulgar a feira e, mais do que isso, também está dando uma ajuda para divulgação nos 

órgãos de comunicação da região. Então, eu quero deixar aqui meu reconhecimento ao 

Pedro, na pessoa do Pedro, por tudo que tem feito pelo nosso município. Então, mais uma 

vez quero deixar aqui o registro ao reconhecimento ao Legislativo Municipal, na pessoa de 

todos seus representantes, por tudo que têm feito, ajudado na administração. Eu digo a 

vocês, com muito orgulho que, eu que tive oito anos com vocês, aqui nessa Casa, eu me 

sinto muito a vontade quando venho aqui, pois o tratamento que a gente tem aqui, do Poder 

Legislativo, é exemplar, são vereadores responsáveis, aqui nós temos um grupo de 

vereadores que é prioridade no município, e isso não é em tudo lugar que é assim. Aqui em 

Capão do Cipó é assim. Quando o interesse é público, é do município, não tem oposição. 

Quando o interesse não for assim, aí se discute. Mas, do contrário, nós temos aqui muitos 

vereadores responsáveis, todos, sem exceção. Então quero deixar aqui esse registro, meu 

caro presidente Ibanez, você que conduziu com muita competência, até hoje, esse legislativo. 

Então deixo o reconhecimento do Poder Executivo pelo trabalho de vocês. De resto o nosso 
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agradecimento e o nosso bom dia todos. Após o Mestre de Cerimônia convida o vereador 

Ibanez Garcia dos Santos, Presidente do Legislativo, para fazer o uso da palavra 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SDD): Quero aqui, primeiramente, 

cumprimentar as autoridades. Quero cumprimentar carinhosamente, o nosso prefeito 

Meneghini, o nosso vice-prefeito Anselmo, o nosso conselheiro Marco Peixoto. Seja bem 

vindo Marco Peixoto, muito obrigado pela tua presença aqui. Meu presidente, digo assim, por 

que tive a honra, né Pedro, e uma coisa que eu sempre tive, é reconhecimento das coisas 

feitas. Isso eu vou levar comigo, que vai ficar para sempre, é de reconhecer as pessoas, 

Pedro. E você fez muito por nós, e vai continuar fazendo, certamente. Fabinho, por tudo que 

disseram aqui, já diz tudo que você tem feito pelo povo do Capão do Cipó. Por que, tu sabe, é 

um município de dois mil e poucos habitantes, não é prefeito, e investir, do jeito que vocês 

investem em Capão do Cipó, é um orgulho para o povo cipoense. É um orgulho que a gente 

vai ficar para sempre, de reconhecer os valores que nós temos aqui. Leandro, seu Lucídio, 

Roberto, eu sempre disse que, alguém, um dia, tivesse que dar um título, tinha que ser dado 

para vocês. Sabe por quê? Por que, para mim, foi a melhor coisa que Capão do Cipó teve, foi 

essa rádio comunitária, que levou, e aqui tem um conselheiro, que sabe do que eu vou dizer 

aqui, não custou um centavo dos cofres públicos, do Poder Legislativo, do dinheiro do povo, 

para a transmissão da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó, presidente Pedro e 

conselheiro Marco Peixoto. Foi feito gratuitamente a transmissão da câmara. Meu muito 

obrigado, estou terminando meu mandato no dia de hoje, e uma gratidão imensa à essa 

emissora pelo que fez por nós do Poder Legislativo. Serginho, tu leva esse belo programa, 

como os colegas falaram aqui, Panorama Rural. Que bom que tu divulga os interesses do 

Capão do Cipó. Isso é acima de tudo para quem leva no coração, amigo. E continue 

articulando e fazendo. E se o Pedro está aqui, o Simoni está aqui e o Fabinho, que 

representa, e todos vocês, por que houve uma parte de tua contribuição pra esse ato 

acontecer. Capitão Muller, obrigado. A Brigada Militar, Capitão, tem sido parceira de Capão 

do Cipó, quando, sempre, nós precisamos vocês estão aqui. Isso que interessa para nós. 

Que bom. Meu muito obrigado pela sua presença, que veio representar essa grande Entidade 

e seja bem vindo a esse grande evento em Capão do Cipó. Secretários, obrigado a cada um 

de vocês que tiveram a hombridade de se fazer presente neste ato aqui, tão importante, de 

reconhecimento, por pessoas que fizeram tanto pelo Capão do Cipó. Seu Serafim, obrigado 

pelo início dessa conquista, por que, se o senhor não tivesse dado o início, hoje nós, 

certamente, não estaríamos aqui. Então, houve pessoas e toda uma equipe de emancipação 

que fizeram pela grandeza do Capão do Cipó. Isso é importante. A comunidade cipoense, 

que nos ouve, os que estão presentes aqui, sejam bem vindos. Deputado Pedro Westphalen, 

a sua equipe de trabalho, meu muito obrigado por vocês estarem aqui nesse ato. Nobres 

colegas vereadores, todos, sem distinção, obrigado por cada um de vocês, da convivência 
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que tivemos que, talvez não fosse aquela que todos desejassem, mas tenham certeza, como 

foi dito aqui, que depois que a gente se elege, a gente não bate à porta de cada um, 

presidente Pedro, e leva a sigla partidária, leva uma conduta e uma moral pelo que quer pelo 

seu município. E isso eu tenho certeza que nós todos temos feito isso, procurado trabalhar 

sério pro Capão do Cipó cada vez melhor. Secretários já citei, presidente do Solidariedade, 

Renato Bender, e meu amigo, seja bem vindo, Renato, obrigado por tu estar presente nesse 

evento. E quero dizer à minha família, que eu não podia esquecer de vocês, obrigado por me 

acompanhar. Meu filho, obrigado. Talvez seja pouco para muitos que estão aqui, mas pra 

uma maioria é muito, levar o nome do Capão do Cipó a cada show que tu faz. Isso não tem 

preço. O dia que divulgaram na imprensa que você era cipoense, conselheiro, eu fiquei 

orgulhoso. Tem gente de Jaguari, de São Francisco, Santa Maria, Bossoroca, e você tava lá: 

‘Sou do Capão Cipó!’ Isso é muito grato. OS PRESENTES DÃO UMA SALVA DE PALMAS. 

A gente nunca deixa de reconhecer, meu filho, as nossas raízes. Isso não tem preço, Marco 

Peixoto, tu sabes disso, cinco mandatos. É um orgulho, que vou levar para sempre. Meu 

muito obrigado. Marquinhos, eu tenho certeza que eu torço, mais do que nunca, para ti ser o 

representante da nossa região, mas, com humildade, Pedro, eu quero muito que tu continues 

lá, de coração. Que vocês tenham uma bancada forte, por que quanto mais forte, nós vamos 

ter mais uma porta aberta para poder bater e buscar os interesses, prefeito Meneghini e 

Anselmo, do Capão do Cipó, acima de tudo. É isso que nos interessa, por que, sem vocês, 

nós não conquistamos o que nós almejamos para Capão do Cipó. Amigo Christian, obrigada 

por essa caminhada que, sempre junto, e eu sei do teu trabalho, que tu faz, junto à Secretaria 

de Planejamento, como o Jaques, o seu Nenê, o seu João Vargas, e continuem trabalhando 

por Capão do Cipó. É dessa forma que nós vamos ter o município que cada um de nós sonha 

e almeja. É juntos, é unidos. E eu sempre disse, presidente, quando cheguei nessa Casa: 

menos politicagem e mais trabalho pro Capão do Cipó. E eu vejo hoje, vereadores, que vocês 

estão dedicados, sim. Acima de tudo, cada um de vocês torce pelo Capão do Cipó. Pode não 

torcer da forma como deveria, todo mundo pensar igual politicamente, mas os interesses de 

Capão do Cipó eu tenho certeza que, no coração de cada um de vocês, está acima de tudo. 

E eu credito em vocês. E eu acredito no Capão do Cipó. E eu acredito nesse município. Meus 

parabéns a cada um de vocês homenageados, e sejam bem vindos a Capão do Cipó, e 

obrigado pelas suas presenças. Após o senhor Presidente convida o senhor Alcides 

Meneghini, para fazer o descerramento da Placa da Legislatura 2013/2016 e Placa de 

Presidente exercício de 2013. Após o Mestre de Cerimônia convida os presentes para 

acompanhar o Hino Riograndense. Após o Mestre de Cerimônia, Dr. Télvio Bitencourt usa 

da palavra: Senhor Presidente, como advogado, e advogado sempre tem que quebrar 

protocolo e com a licença do presidente da Assembleia que está com o pé na estrada, e com 

necessidade de viajar, eu vou quebrar o protocolo por duas razões. Primeiro lugar, em nome 
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dos funcionários desta Casa, Silvane, Gisele, Gracieli e seu Otacilho, desejar a todos os 

senhores, a todo o povo cipoense um feliz Ano Novo, cheio de satisfação, de alegria, de 

amor, de paz e de realizações. Então, ficam aqui os votos a todos os cipoenses. E, para 

encerrar, senhor presidente, a minha quebra de protocolo, eu gostaria de convidar o seu 

Lucídio, para que nós façamos a oração do Pai Nosso, agradecendo a todos os momentos 

que a gente viveu nesse ano de 2013. Seu Lucídio, por gentileza. SENHOR LUCÍDIO 

OLIVEIRA: Caríssimas autoridades, civis e militares e caríssima comunidade aqui presente. Para 

nós foi um dia maravilho, foi a surpresa de Deus. E dizem que a gente não pode ter medo das 

surpresas de Deus. Capão do Cipó vai ficar com sua gente um pouco melhorada, por que muito nos 

ajudaram a construir a nossa personalidade. Eu ouvi tantas palavras bonitas, e não vou repetir não. 

Sobre a nossa Cipoense, esse orgulho que eu recebo, com humildade, eu quero oferecer para a 

comunidade. É ela a grande merecedora, e esse órgão da imprensa, do rádio, é um órgão de 

formação pública, para nós uma responsabilidade de exercê-lo bem. Fazer a nossa parte cada dia 

melhorando mais. Isso que nós nos propomos. E para que isso não nos falhe, esse sonho que muitos 

sonharam, por isso tornou-se realidade, nós vamos, com confiança, agradecer o Pai de todos nós, 

rezando um Pai Nosso, para que os que vão voltar, muitos estão indo para Porto Alegre, que tenham 

uma viagem feliz, por estarem aqui e poder chegar em casa com saúde, e todos nós, que Deus nos 

acompanhe nesse ano que está batendo à porta, com um ano feliz, um ano de paz, um ano de 

progresso, um ano de crescimento de cada um e de cada uma: “Pai Nosso, que estás nos céus, 

santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino.Seja feita a Vossa vontade, assim na 

Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como 

nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 

Amém.” Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela interseção do Cristo 

ressuscitado, o nosso Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. 

Muito obrigado. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara 

encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene, agradece a todos que ajudaram para a 

realização desse evento. Agradece ao Dr. Felipe, que foi jurídico da câmara por dez meses, 

ao Dr. Télvio que há dois meses está no cargo de jurídico, aos funcionários da câmara, por 

esse ano trabalho. Pede uma salva de palmas a todos para os agraciados e convida a todos 

para coquetel de confraternização. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que 

após lida, será devidamente assinada pelos presentes. Capão do Cipó, 30 de dezembro de 

2013. 

 
 

 

 

 

 

 


