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ATA N° 43 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 09 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2014, 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 2014. 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 1° Secretário para que proceda a 

leitura da ata 42/2014, da Sessão Ordinária do dia 02/12/2014, descentralizada Santa Rita, 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): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Dá boas vindas ao Claudio Souza, do Folha 

Regional. Ficou feliz em ouvir, hoje, o comentário do Serginho, o qual entrou em contato, e talvez seja 

Capão do Cipó o primeiro município a entrevistar o futuro governador. Sabe do empenho do serinho, 

no passado, e continua desempenhando um belo papel de divulgar o nosso município e as 

reivindicações já colocadas do anseio do Serginho e, certamente, será a dos vereadores que irão 

participar desse debate e entrevista com Sartori. Fala que será dito sobre os problemas com telefonia, 

AES Sul, que é uma vergonha e a RS 377, e já está na mesa do governador, ele é sabedor dessas 

três prioridades do nosso município. Fala que a entrevista será em início de janeiro e quer deixar 

registrado na Casa a dedicação do funcionário Serginho a bem do nosso município. A respeito da 

AES Sul, diz não saber se têm que tomar uma atitude envolvendo o legislativo ou a administração 

municipal, pois é um caos. Cita que é direto a falta de energia em nosso município, principalmente a 

noite quando ligam os pivôs, é uma vergonha. Fala que a AES Sul perdeu totalmente a vergonha que 

nem telefone atende mais, e algo tem que ser feito, pois lembra de várias audiências aqui na Casa, 

que não deram em nada, tempo jogado fora e solução parece que não tem nenhuma. Diz que quando 

atrasam as contas a cobrança vem no mês seguinte. Espera que parta do presidente, juntamente com 

a administração municipal que, realmente, visitem a AES Sul e tomem uma atitude, pois cada evento 

que acontece aqui falta energia elétrica, parece que se instalou um caos que não toca nenhum 

equipamento.  Diz que é escancaradamente uma vergonha. Espera uma atitude clara a respeito disso. 

Cita que terça-feira não falou da direção da escola Julio Biasi, deseja a nova diretora que está 

assumindo, a professora Cecília, sucesso e que cresça cada vez mais essa escola e que seja um 

orgulho, pois é uma escola municipal na sede, e que nós, cipoenses, possamos nos orgulhar. Fala 

que estão construindo uma nova escola, no centro da cidade, modelo, lindíssimo projeto e espera que 

atenda os anseios do município de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a organização do 
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Festcanção, e, certamente, os jurados escolheram os melhores. Fala que todos participaram, mas não 

tinha premiação para todos. deixa a felicitação a todos que concorrem e aqueles que venceram o 7° 

Festcanção. Parabeniza o pessoal do Unidos do Copo, não pode estar presente por motivos de 

falecimento de pessoa da família, mas soube que deu bom o baile. Fala também sobre o grande baile 

do DBV, e se olhar o tamanho do ginásio podem pensar que tinha pouca gente, mas foi grande o baile 

e parabeniza todo o grupo de 2ª e 3ª idade que recepcionaram o pessoal de fora que veio fazer a 

festa junto. Na pessoa do seu Nilceu parabeniza todos os demais membros da diretoria do DBV. Fala 

sobre requerimento, o qual alguém comunicou e está aqui a pessoa, pois não pode tirar proveito de 

coisas que não pensou, não fez, mas tem certeza que essa pessoa, como falou o vereador Ibanez, 

antes, está ajudando muito nosso município, que é o Serginho através da Cipoense FM. Fala que o 

mesmo entrou em contato com a empresa Planalto e eles disseram para fazer um requerimento e 

mandar para a empresa pedindo, pois essa linha pode entrar, sim, no Capão do Cipó. Fala que está 

com o requerimento e irá pedir a todos os vereadores que assinem junto para viabilizar essa linha que 

vai de Santiago a Cruz Alta, para que possa entrar aqui e na vinda de Cruz Alta chegue aqui, pois 

sábado estamos desprovidos de linha de ônibus e temos muitos que trabalham aqui e querem ir 

embora para Santiago ou visitar um parente ou amigo, participar de festividade, podem ir e retornar 

segunda as sete e meia e vir trabalhar ou estudar. Será de grande valia essa conquista. Parabeniza o 

Serginho, a Cipoense FM, os vereadores, juntamente com o Executivo também irão conquistar que a 

Planalto entre aqui e consiga beneficiar o povo cipoense. Pede aos vereadores que observem a sala 

do jurídico, que já está pronta, o Plenário que falta só as cortinas, que chegam dia dezesseis. Cita que 

a parte interior que estava prevista para ser reorganizada, está praticamente concluída, faltando a 

parte paisagística de fora e o almoxarifado que estão sendo feito. Diz que, graças a Deus, participou 

da licitação a empresa Girelli, que está construindo o nosso colégio Julio Biasi, e é uma empresa 

séria, pois se vê que não tem hora, cumprem o horário certinho, abaixo de sol quente, fazendo o 

serviço bem feito, não perdem um minuto de tempo, e por isso irão concluir, certamente, essa obra 

antes do planejado. Diz que tenham certeza que até o fim do ano, até a entrega do seu mandato, 

acha que a obra estará concluída. Sobre a AES Sul, diz que é brincadeira, pois eles prometeram para 

o prefeito que mandariam um relatório semanal dos trabalhos feitos na rede do município e até agora 

nada. Veio na Tribuna, pois o preito lhe disse para falar. Diz que terão que fazer coisa maior, pois do 

jeito que está nossa energia não tem jeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Sobre o que o presidente disse da empresa Planalto passar no Capão 

do Cipó, diz que os ‘cara’ brincam com a população. Fala que temos a empresa São Pedro, também, 

que ela vai mais seguido para Ijuí e o ciclo de pessoas é maior. Acha importante, pois a Planalto em 

2012 fez abaixo-assinado, o qual levou em mãos, com quinhentas assinaturas e nem deram ‘bolas’. 

Não sabe se acham pouca gente, mas sempre tem pessoas esperando na estrada, mas a empresa 

São Pedro também era importante, pois vai segunda, quarta e sexta a Ijuí. Sobre a AES Sul diz que é 

brincadeira, e cobiça combinar com o pessoal de não pagar um mês e ver o que eles iam fazer, 
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colocam tudo no Serasa. Diz que liga para eles e é mesmo que não existir. Esses dias eles mentiram 

para o prefeito e o prefeito mentiu para os vereadores lá no assentamento Nova Esperança, que eles 

iam fazer e era para os vereadores irem atrás olhar, mas o que vereador tem que ir olhar poste, isso é 

serviço deles. Diz que eles não venham conversar e mentir pro povo, sempre mentindo, e isso é 

serviço da AES Sul, ganham e muito bem para fazer isso. Fala que é só no Capão do Cipó que existe 

poste de madeira, nas outras regiões que é outras empresas é tudo poste de concreto e muito pouco 

problema dá. Fala que ontem estourou um fio de luz, pois caiu uma casca de eucalipto com um 

ventinho que deu e atorou e os ‘cara’ das três da tarde vieram arrumar era meia-noite. Cita que tem 

coisa que não dá para entender. Outra coisa preocupante em nosso município e não sabe o que vai 

acontecer, pois é um ciclo igual da soja que quem tem condições de fazer um silo melhor, em casa, 

ganha de três a quatro reais por saca de soja, quem entrega nas cooperativas ganha menos, e assim 

está o leite. Fala que tem produtores que estão trazendo freezers e resfriadores, principalmente nos 

assentamentos, para as casas aqui de cima para dizer que é do mesmo dono e incluir, chegou ao 

caos que não tem explicação. Explica que a pessoa produz pouco e tem que ‘morrer’ na mão de meia 

dúzia de empresas por causa de uns covardes que faziam e botavam aquelas barbaridades no leite e 

quem está pagando o pato é o produtor. Diz que o produtor nunca fez isso, e se tinha um problema de 

uma vaca, ou pingar água dentro do leite, condenavam, mas os ‘mala’ que levavam o leite daqui e 

botavam soda e um monte de porcaria, que até semana passada pegaram mais outras ‘tranqueira’ aí, 

tem que botar na cadeia e não tirar mais. Cita que depois veem se queixar que quebrou a empresa, 

uns sem-vergonha que ganharam dinheiro nas costas dos produtores, que estão colocando leite fora 

por não ter onde enfiar. Fala que o pequeno produtor vive disso e está sofrendo, pois não bota soda e 

nem água, com medo já de dar problema e agora os ‘cara’ vem e querem enriquecer nas costas do 

pequeno, e a verdade é só uma. Não sabe até quando irá durar isso, e parece que no assentamento 

entrou uma empresa de Três Passos buscar leite, não sabe quantos dias irá agüentar, pois tem frete, 

tem custo para se deslocar. Diz que se os vereadores, Executivo e um grupo de produtores não se 

unir e tentar trazer uma empresa para tentar beneficiar o recebimento de leite aqui, não sabe até 

quando nossos produtores irão aguentar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Ouvindo 

atentamente os colegas vereadores, como diz o colega Ibanez, a pouco tempo aqui saiu elogios para 

a AES Sul, ou estava sonhando, mas a pouco tempo também disse que não acredita em Papai Noel, 

e hoje na reunião com o prefeito cobrou se ainda estava de pé a promessa da AES Sul de fazer uma 

rede nova ligando Capão do Cipó a Santiago, exclusivamente. Torna a dizer que não acredita e a AES 

Sul tem que fazer igual o finado Viriato Batista, pai do seu Neuso fazia, que é pegar nas armas. 

Infelizmente diz que com a AES Sul funciona na pressão e o dia que fizerem uma comitiva e colocar 

cem pessoas em frente à empresa em Santiago, com o executivo liderando e os vereadores, as 

coisas irão mudar de figura. Enquanto ficarem acreditando que Papai Noel existe não sai disso. Outro 

assunto que o deixa feliz, hoje, é a aprovação das contas do prefeito Froner 2011 e 2012, pois para 

quem foi aqui difamado, acusado e condenado, antecipadamente, fica até orgulhoso, pois sempre 



 

0399 

 

defendia o prefeito Froner, e está aí a aprovação das contas do homem, as quais serão submetidas a 

aprovação, mas já é um sinal. Fala que a bancada progressista esteve reunida, hoje, com o prefeito 

tratando de vários assuntos, entre eles casas populares que estão se deteriorando. Perguntaram a ele 

sobre os tratores que não vem nunca, sobre a caixa d`água do Inhacapetum, divisa com Santa 

Bárbara, já não está feita. Questionaram que tem alguns secretários que ficam bravos quando 

recebem críticas, inclusive o prefeito lhe disse que fica meio que ironizando as ações do prefeito, onde 

disse ao mesmo que não pegue por ironia, mas que tem alguns lugares que torna a dizer que está 

assombrada, aproveitando as palavras do colega. Colocou ao prefeito como os que usam e precisam 

da estrada, querem que o secretário haja. Fala que não adianta jogar pedra para cima da estrada, tem 

que revestir trechos pequenos, meia dúzia de cargas de pedra. Pode dizer que foi proveitosa a 

reunião e colocaram, mais uma vez, a bancada a disposição da administração municipal. Estava 

pesquisando na internet a palavra humilde, a qual se aplica a alguns secretários. Cita que uma 

pessoa humilde, simples, submissa, não no sentido de obedecer, é o traço do caráter de uma pessoa 

e o contrário de humildade é a arrogância e também significa, às vezes, que o ‘cara’ é medíocre, e 

também é o traço da pessoa que se conhece, pois, às vezes, o cargo é muito maior que essa pessoa 

e ele não consegue desenvolver sua atividade, assim como o contrário de humildade é soberba e 

presunção. Poderia dizer nomes, mas não interessa, quer simplesmente dizer, pois os cargos, a 

eleição, o cargo de secretário, de diretor, de vereador, isso passa, é transitório. Cita que está, hoje, 

vereador, assim como o professor está terminando o mandato e está diretor, porém são professores, 

são funcionários públicos, são pais de família, e isso fica. Diz que um traço de humildade, de 

reconhecer quando está errado e de saber aceitar a crítica quando é construtiva, pois não vem aqui 

destrutivamente falar, desconstruir o cidadão, querem é que as coisas andem da melhor forma 

possível. Sabe que cometeram erros quando foram governo, e tiveram dificuldades, mas também 

sabem que tem que reconhecer e aceitar essa crítica. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

87.9. Ao diretor Rafael, que está terminando o seu mandato, diz que com certeza o mesmo fez o que 

pode então a comunidade agradece a ele. A nova diretora que estará assumindo no próximo ano, 

deseja boa sorte e o que precisar pode contar com a sua pessoa. A Secretaria de Obras, na estrada 

do Inhacapetum, pede pedras, próximo à propriedade do senhor José Paulo Brasil, no Entre Rios, a 

estrada que desce para a casa do senhor João Carlos. Diz que a patrola andou por lá, mas fizeram só 

as estradas gerais, e nas entradas ainda não desceram, sendo que a mesma está péssima e até de 

bicicleta não estão conseguindo descer. No Carovi, próximo a propriedade do senhor Cláudio 

Reimann, na subida que vai para a casa do mesmo, a patrola andou por ali, mas não fez o serviço 

próximo à propriedade, então diz que o mesmo está solicitando que seja arrumada. Sobre a linha de 

ônibus, diz que seria muito bom que alguma empresa passasse por aqui, sendo que há meses 

apresentou nesta Casa uma indicação, para que o Executivo tentasse negociar com alguma empresa, 

não sabe se houve essa negociação, mas diz que está disposta a ajudar, pois precisamos e muitos 

funcionários dependem dessa linha. A Secretaria de Planejamento, diz que faz dias que pede, e há 
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três meses a lâmpada não funciona na Av. Tancredo Neves, em frente à propriedade do senhor 

Getúlio, e hoje observou que a lâmpada está pendurada e não foi feita a substituição. A Secretaria de 

Obras pede para que vejam a possibilidade de fazer dois quebra-molas no Progresso, em frente ao 

senhor Libardi. Trocando ideia esses dias com o senhor Neuso e a dona Jacira, sobre o que a 

população acha da retirada do ginásio da localidade do Carovi para que seja colocado no 

assentamento Nova Esperança, diz que a comunidade não concorda com essa retirada, então fala 

para que o Executivo providencie, pois o assentamento é merecedor de um ginásio sim, mas que se 

consiga através de emendas um para essa comunidade. Como já falou nesta Casa, não adianta 

desvestir um Santo para vestir outro. Ressalta que o que está feito não se desmancha, pois é dinheiro 

perdido, então que seja construído um novo ginásio para o assentamento. Coloca que tem um convite 

da secretária Ana, para o Balança Cipó, que irá se realizar no dia treze de dezembro, na praça às 

09h00min e a partir das 10hr00min no ginásio da Escola Julio Biasi, com várias apresentações e 

oficinas, e que haverá almoço. Ressalta que o grupo que irá animar é Cordão de Ouro, então fala para 

que a comunidade sinta-se convidada. Sobre a coleta de leite, diz que já nem sabe mais o que dizer, 

já tentaram negociação com as empresas, mas ninguém quer pegar pouca produção, os caminhões 

não querem descer, então o pequeno produtor está sendo massacrado, estão tendo um final de ano 

ruim. Diz que o que está acontecendo é lamentável, sendo que o leite bom está aqui no nosso interior, 

pois as misturas que fazem no leite são lá para frente, mas acha que o prefeito deve estar fazendo 

algo com relação a isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. 

Parabeniza a nova diretora da Escola Julio Biasi, onde tem certeza que a mesma irá desenvolver um 

grande trabalho. Coloca que logo que passou a eleição para o Governo do Estado, o Serginho já 

tentou agendar uma entrevista com o novo governador, onde parece que isso já está bem adiantado. 

Diz que isso é um fato positivo, onde é uma forma de ir mostrando o nosso município, de ir se 

posicionando e dando um alô, mostrando que nós existimos. Ressalta que uma entrevista desse tipo, 

só vai servir para mostrar o município e já tentar de uma forma, falar das nossas necessidades, como 

a ERS 377, a AES Sul, entre outros.  Sobre a AES Sul, ouviu falar certa vez que havia um município 

que tinha um problema parecido ou até mesmo pior que Capão do Cipó, e então teria que consultar 

um departamento jurídico, e ouviu falar em uma ação civil pública, e acha que dessa forma seria um 

jeito direto de acionar a AES Sul. Ressalta que reuniões já acontecerem, eles nos fazem promessas e 

nada é feito, então sugere para que vejam a possibilidade de entrar com uma ação civil pública, seria 

mais uma tentativa. Não sabe se irá dar certo, mas tem que se tentar, dá mesma forma que tem que 

tentar para que venha uma linha de ônibus para o nosso município, no caso agora a Planalto. Deixa 

um aviso da Inspetoria Veterinária, onde os produtores que ainda não trouxeram a nota do reforço da 

vacina, que durante essa semana e a que vem que tragam para regularizar, caso isso não seja feito, 

terão que multar, sendo que isso é uma cobrança do estado. Com relação à semente de milho, diz 

que ainda resta um pouco de semente, então fala que se algum produtor por ventura ainda necessita 

de semente milho, têm um resto na Secretaria de Agricultura, é só passar ali e fazer o contrato direto 
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no setor de arrecadação, vir com o contrato pronto e já poderão sair com o milho. Nesse sentido, diz 

que anteriormente até se tinha uma preocupação, e hoje com tranquilidade podem dizer que o serviço 

está todo em dia, tendo no máximo com cinco ou seis dias de pedido de serviço, mas todos os 

serviços estão sendo atendido. Lembra que toda semente de forrageira já foi plantada e agora estão 

no plantio de milho atendendo na medida do possível a contento do nosso pequeno produtor. 

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

(PMDB): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Parabeniza a Cecília, que será a nova 

diretora da escola Julio Biasi, e aproveita para agradecer de coração falando como mãe, o diretor 

Rafael, por tudo o que o mesmo fez por aquela escola. Diz a Cecília, que a mesma pode contar com a 

sua pessoa, e tem certeza que cada pessoa que assumiu aquela escola, se doou pela mesma. Sobre 

o Festcanção, parabeniza a todos que participaram. Sobre o Baile do Chopp, que aconteceu no último 

sábado, parabeniza o senhor Enio que é presidente do bloco, e que o mesmo estava excelente. 

Parabeniza o senhor Nilceu e todos os organizadores do baile de domingo. Diz que não pode se fazer 

presente, porque estava no almoço, na localidade de Palmeiros, que graças a Deus foi um sucesso, 

onde a clínica SOS Vida, se fez presente juntamente com o pessoal de Santiago e de São Luiz 

Gonzaga, onde deram uma palestra incrível. Ressalta que até conversou com o vice-prefeito, onde 

querem trazer para as escolas isso, pois infelizmente às drogas estão chegando às nossas escolas, e 

como pais, administração e vereadores, devem fazer o que é possível para tentar esclarecer para os 

jovens. Sobre o problema da luz, se junta com os seus colegas, e sobre o problema de leite, diz que 

teriam que ver, teriam que se unir os noves vereadores para conversar com o prefeito e o vice-

prefeito, para ver se Capão do Cipó tem como ter um posto de resfriamento, pois a pouco tempo atrás 

mexeram com isso e foi colocado que o nosso município não produzia na época a quantidade 

necessária para ter um posto de resfriamento, mas agora com o passar dos anos, quem sabe já 

conseguimos. Ressalta que somos sabedores que o número de produtores de leite aumentou, então 

teriam que ver a parte legal disso para tentar instalar isso em nosso município. E quanto a AES Sul, 

diz que sinceramente não sabe o que podemos fazer, pois realmente quando ligamos para lá, não 

somos bem atendidos, falta luz toda hora, acontece às quedas de luz que acaba estragando as 

nossas coisas. Sobre a sugestão do seu colega Miguel, diz que temos que ver a parte legal disso, 

para assim ajudar todo o nosso município, pois a luz é para todos. Conversando com o seu Alcides 

hoje, sobre a viagem do mesmo a Brasília, diz que foram encaminhados vários projetos e agora dia 

quinze, na primeira semana de fevereiro, parece que ele tem que retornar lá. Coloca que o prefeito 

falou do programa que tem que alimentar, onde desde 2010 não existia, oito ônibus o nosso município 

deixou ganhar por não alimentar o PAR, Plano de Ações Articuladas, mas agora o prefeito foi lá e 

regularizou tudo, e ainda há uma chance do nosso município ter uma ajuda da União e do Estado, 

para os transportes do EJA e para a educação estadual, que é a que a maioria dos municípios da 

região está abrindo mão, porque gera muito custo. Deixa bem claro que isso é algo que o nosso 

município tem que fazer, pois o que se tem a encaminhar para os filhos é o estudo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, 
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rádio 87.9. Parabeniza a Cecília pela eleição da direção da escola, o que precisar pode contar com a 

sua pessoa.  A Secretaria de Obras solicita um patrolamento na estrada do Clube Aliança até o 

Inhacapetunzinho, diz que a mesma está terrível, foi feito do Entre Rios para lá, mas daqui até a ponte 

a estrada ficou terrível, e se não patrolar fica difícil de andar. Coloca que o pessoal do Rincão dos 

Vieiras pediu para que seja feito um patrolamento a partir da ponte e olhar a mesma, pois está caindo, 

sendo que o J Becker falou que a patrola foi até lá três vezes, e não passou da ponte, então o mesmo 

está pedindo para que seja arrumada aquela estrada. Coloca que hoje tiveram uma reunião com o 

prefeito, e comentaram sobre as casinhas, diz que dificilmente eles virão esse ano. Torce para que 

venham, pois caso venha mais um vento, não irá sobrar uma telha em cima daquelas casas. Ressalta 

que a Chrenor começou esse projeto e já faz quase dois anos, e está difícil, mas diz que tem um 

projeto para casas novas, para quem ganhar até mil e seiscentos reais e tiver terreno na cidade, e 

deseja construir a sua casa, paga apenas 5% do que ganha. Então se a pessoal ganhar setecentos 

reais, vai pagar apenas trinta e cinco reais de prestação, lembrando que tem um lote de quinze casas. 

Sobre a empresa que quer entrar no Capão do Cipó, diz que esteve uma vez com o Roberto, na 

Planalto e na São Pedro, entregaram um documento para que eles viessem fazer a linha, e eles 

ficaram de estudar. Diz que se as duas empresas pudessem vir fazer a linha, seria uma ajuda para o 

nosso povo. Quando se fala em perder ônibus no nosso município, acha que ônibus tem bastante, e o 

que precisamos realmente é de caminhão para ajudar os produtores a puxar o leite, pois já ouviu falar 

que os produtores estão tirando leite e jogando fora. Diz que é difícil para o produtor ter que tirar o 

leite e jogar fora. Lembra que no tempo do ex-prefeito Froner foi repassado um caminhão para a 

cooperativa para puxar o leite e hoje estamos vendo isso. Fala que tinha várias empresas que 

pegavam leite, e a cooperativa queria o caminhão de qualquer maneira, e depois levaram o caminhão 

para Santo Antônio e puxou muito pouco para Capão do Cipó, e hoje sabemos que não tem ninguém 

para puxar. Sobre a AES Sul, diz que tem uma chave caída em um lugar que faz um dia que estão 

ligando, e até agora não vieram erguer, então diz que mais o que já falaram aqui nesta Casa, não 

adianta. Acha que se não ajuntarem uns ônibus de gente e ir até Santiago pressionar, não adianta, 

pois aqui nem nos escutam. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Agradece o diretor Rafael, por 

ter comandado a escola Julio Biasi. Parabeniza a Cecília, e sua equipe, onde graças a Deus deu tudo 

certo, eram sabedores que tinha pessoas contra, mas diz que a mesma foi mais forte. Coloca que na 

última sexta-feira, aconteceu o nosso Festcanção, então parabeniza a todos que merecidamente 

ganharam e todos os que participaram. Aproveita e relata que durante essa festividade, a sua pessoa 

como cidadão, vereador e sócio do CTG, foi prestigiar o evento e durante o mesmo foi ‘atacado’ por 

um secretário, onde o mesmo quis tirar satisfação com a sua pessoa, por ter falado que tinha um 

fantasma na ponte que vai para o senhor J Becker. Com relação a isso diz que está aqui e o que 

estiver errado irá criticar para ajudar a comunidade cipoense, doa a quem doer, pois a pessoa está ali 

para cumprir os seus deveres e se a pessoa é incompetente o prefeito e o vice-prefeito tem que 

mandar embora, sendo que tem gente capacitada para tocar esse serviço. Acha que quando o 
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prefeito ou o vice-prefeito nomeia um secretário, primeiramente o mesmo tem que ter respeito, depois 

atitude e responsabilidade, pois ali o mesmo está representando o povo cipoense. Diz que se cada 

vez que um vereador vier aqui criticar o que está errado e o secretário ‘atacar’, Capão do Cipó irá virar 

uma guerra. Ressalta novamente que o dever dos vereadores é criticar para fazerem as coisas certas. 

Diz que se a pessoa não tem respeito e não quer tocar o nosso município, deve dar o seu lugar para 

outro. Coloca a sua colega Regina, que protocolou um pedido de providência à Patroa do CTG e ao 

prefeito sobre o fato, diz ter certeza que a patroa irá tomar alguma providência. Reforça que jamais irá 

a um CTG para brigar, pois são pessoas do bem e como vereadores, secretários devem ter que ter 

ética. Lembra que quando uma pessoa assumiu uma secretaria, jamais podem deixar o poder subir 

para a cabeça, pois quando o secretário ouvir uma crítica, tem que aguentar, e o que estiver bom, irão 

receber parabéns e ele tem aceitar. Ressalta novamente que o que tiver que falar para defender a sua 

comunidade irá sempre falar aqui, e ninguém irá trancar a sua boca, só que lhe matem, pois aqui tem 

o espaço livre para defender a comunidade. Caso o secretário ache que não está bom, diz que o 

mesmo deve ir embora cuidar das coisas deles, pois na prefeitura está sendo incompetente. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: 

Cumprimenta o Giovani, seu compadre, sua esposa Ângela, seus filhos, dona Marisa e seu Zucoloto. 

Diz que o Adroaldo Stangherlin, lá do Carovi, pediu que falasse na estrada do Rincão dos Ávila. Diz 

ao vice-prefeito, que está presente, que leve a notícia, pois ele disse que se não arrumar nos 

próximos dias, só de helicóptero. Diz que isso é importante para não termos mais estradas 

assombradas por esse município. Parabeniza o Serginho e torce que se concretiza a entrevista, como 

disse o Miguel, e sempre defende a ideia de que nós somos um pequeno-grande município, e cada 

vez que comentam o município a nível regional, estadual e até nacional, é bom. Diz que se o mesmo 

conseguir essa entrevista com o governador eleito, ele irá saber exatamente onde fica Capão do Cipó 

e até fica mais fácil de encaminharmos aquelas correções de ruas que a nossa região precisa. Sobre 

a AES Sul, que é uma concessão, mas pode ter influência, a 377 que todos sabem estrada um caos, 

pois passamos quatro anos do governo passado fazendo apenas a manutenção com tapa-buracos. 

Torce que esse governador consiga terminar, já que foi no governo do PMDB, tempo do Rigoto, que 

foi inaugurado desse jeito, e que ele termine. Cita que o governador Tarso fez a manutenção e agora 

está na hora do Sartori terminar o asfalto. Especificamente deseja a professora que está assumindo a 

nova administração da escola Julio Biasi, sucesso, e que as coisas se encaminhem, já que é nas 

mãos dos professores e gestores que as crianças estão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Cita uma frase 

do falecido Papa João Paulo II, que diz que a política é uma ferramenta capaz de mudar uma 

sociedade, a forma que a sociedade tem de se organizar para melhorar. Se refere a política e não a 

politicagem, política nociva, e sim a boa política. Diz ser muito defensor daquela política de resultado, 

que ultrapasse, muitas vezes, o discurso e dê um resultado perante a sociedade. Nesse sentido tem a 

tranquilidade de fazer parte de um governo que está fazendo uma política de resultado. Nessa última 

viagem do prefeito, por exemplo, sabe que aqui tem uma grande necessidade de correção de solo e 
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ficou muito bem encaminhada uma emenda parlamentar para correção de solo e vão lutar por isso. 

Falando em política de resultado, diz que está saindo a reforma da ponte do Camaquã que era uma 

necessidade, pois a comunidade tinha e tem muita necessidade e está saindo a ponte. Fala que isso 

se chama política de resultado e reitera, novamente, que dá tranquilidade saber que participa de um 

governo que está dando uma política de resultado para a sociedade. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Sobre as casinhas 

populares, que está sendo um problema grande, coloca que estavam em reunião e o prefeito ligou na 

hora para o ‘Bolo’ para falar, e até passou para todos o celular do responsável para ligar todo dia e 

insistir, pois é uma demora inexplicável. Fala que a parte da prefeitura foi feita, só que não anda. Até 

comentou em reunião com os colegas e com o prefeito ara tomar as providências legais, partir para 

um Ministério Público, algo assim, pois a prefeitura não vai levar a culpa por que as casinhas não 

estão sendo feitas. Sabe que seu Alcides e o Anselmo ligam todo dia para a empresa e sempre ficam 

enrolando. Diz que até comentaram em partir para providências mais drásticas, um Ministério Público, 

pois por erro dessa empresa  o povo é que não pode pagar. Diz que o que seu Alcides lhe passa 

sempre é que ligam todo dia e a parte burocrática, a papelada da parte da administração está em dia, 

parece que a empresa recebeu e não pagou os funcionários, só que a prefeitura não tem nada que 

ver com isso, mas tem que tomar uma providência, pois é o nome da administração e o povo aqui do 

Capão do Cipó que está esperando essas casas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Partido, PP: Diz que nem todos viram, mas tem em mãos a prestação 

de contas do prefeito Froner, 2011 e 2012, e do Serjão que ficou uns dias. Diz que o mesmo foi muito 

criticado aqui, e hoje as contas dele estão aprovadas. Fala isso só para a comunidade saber, pois 

como o prefeito Serafim teve as contas aprovadas, ele também teve e faz parte de um trabalho do 

prefeito. Parabeniza o Giovani, parece que hoje foi a eleição do Sindicato e não conseguiram 

impugnar, da outra vez algumas pessoas fizeram. Sempre diz que quando a pessoa não gosta e não 

concorda com a pessoa, se candidate e concorra contra ela, isso é o direito da democracia. Diz que 

não colocar uma chapa, ou que botem ou não, e depois querer ‘enfiar goela abaixo’ e depois ficam por 

trás trabalhando o não e para não votar, isso acha que é uma irresponsabilidade das pessoas, pois a 

pessoa que é responsável, ela se coloca o seu nome e concorre, e aí se vê no voto quem tem o 

direito e o direito da democracia é perder e ganhar, faz parte. Cita que se não gostou da pessoa, que 

se candidate e se lance e o povo que decide, o funcionário decide quem eles querem para tocar 

aquele cargo que a pessoa se candidatou, que é a coisa mais justa que pode ter. Fala que é ruim tu 

saber dos colegas virem te bater nas costas dando parabéns e depois saber que não votou em ti, isso 

é difícil, pois na hora da festa todos são companheiros, mas se sabe que muitos ‘meteram o dedo’. 

Quanto o secretário, diz que foi por três anos, levou crítica, mas acha que entra num ouvido e sai no 

outro, pois faz parte. Comenta que ganhou duas vezes o título de melhor secretário do jornal 

Expresso e ainda era criticado. Faz parte, pois estamos na democracia e é um direito do cidadão. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Sobre as obras que estão sendo feitas, finalmente que realmente 
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saíram do papel, e uma que vê a felicidade das crianças, e a nossa praça, onde todos os dias têm 

crianças jogando futebol na quadra sintética, então neste sentido parabeniza o Anselmo, a 

administração, que tiveram a brilhante ideia de transformar essa praça que era triste, em uma praça 

alegre, bonita e moderna, lembrando que em poucos municípios tem uma grama sintética para se 

jogar futebol. Ressalta que com isso Capão do Cipó e a comunidade toda estão de parabéns.  Diz que 

a melhor notícia que teve hoje, foi quando o prefeito colocou que mais duas comunidades até o final 

do mandato do mesmo irão receber quadra sintética também. Parabeniza o Presidente desta Casa, 

pela belíssima obra, onde acha que cada um que assumir essa Casa, fazendo uma pequena fatia 

pode se transformar em algo. Diz que a Câmara está ficando muito bonita e isso repercute onde está 

sendo aplicado o dinheiro público, onde esse ano foi muito economizado, sendo que em diárias diz 

que é um orgulho, e imensas economias foram feitas, um dos orçamentos mais enxutos, isso dito pelo 

secretário da fazenda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos 

da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Parabeniza a diretora Cecília, diz que temos apenas uma palavra, e a mesma é sabedora 

quando a sua pessoa disse quando pediu o seu voto, e ficam triste mesmo com a oposição, pois se 

não tinha outra candidata, porque trabalhar contra a candidata que se dispôs. Avisa os funcionários 

públicos que amanhã está saindo a segunda Parcela do 13º Salário, e gostaria de ver se na região os 

outros municípios já pagaram igual a nós que já estamos pagando. Ressalta que é um orgulho ser 

funcionário de Capão do Cipó. Coloca que após a sessão, teremos o Projeto Crescer, da Secretaria 

do Meio Ambiente, onde irão premiar as pessoas que participaram desse projeto, assim alavancando 

o projeto de inclusão social juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente. Coloca um convite do 

CRAS, da Secretaria de Assistência Social, para a Festa do Natal, para participarem no dia 18, a 

partir das 19hr00min, na praça municipal. Diz a sua colega Marilene, que no Carovi hoje, são 

praticamente dois ginásios, um sendo um ginásio modelo, então questiona o porquê não colocar o 

outro em outra comunidade, pois a outra precisa. Diz que votaram aqui o projeto que veio do 

Executivo, então tem que se tirar aquele ginásio do Carovi e colocar no Assentamento Nova 

Esperança. Sobre o leite a empresa Santa Monica começou a recolher segunda-feira as 6hr30min da 

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

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Parabeniza todo o 

pessoal que está reunido para a entrega de prêmios da Secretaria do Meio Ambiente, principalmente 

o pessoal dos assentamentos que tem bastante gente. Parabeniza ao Giovani, pela presidência do 

Sindicato. Diz ser bastante crítico nessas partes, sendo que às vezes a gente erra, mas depois 

reconhece o erro, pois acha que o presidente de Sindicato tem que ser meio ‘bocudo’ e polêmico, e 

neste sentido diz que o Giovani está de parabéns, sendo que na coisa pública tem que ser uma 

pessoa meio desse jeito, assim as pessoas respeitam mais. Diz que o Serginho irá entrevistar o 

Governador em janeiro, neste sentido pede para que o mesmo fale para ele, que em Capão do Cipó 

existe assentamento, para assim o mesmo não vir falar mal dos assentamentos, como teve políticos 

que vieram em nosso município esse ano e falaram mal dos assentamentos, sendo que até de 
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vagabundo chamaram. Ressalta que isso é uma pouca vergonha, pois o nosso município existe 

graças aos assentamentos, e às vezes tem pessoas que não conhecem a realidade e falam mal dos 

assentados, sendo que nós estamos aqui graças aos mesmos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Para concluir seu 

pronunciamento, diz que o colega Miguel já comentou que começou hoje o conserto da ponte do 

Camaquã, mais uma obra que sai do papel para a realidade. Diz que além desse, as casas também, 

as quais diz ao Anselmo que espera que sejam concluídas um dia, mas pegaram o ‘abacaxi’ pronto, 

com a empresa, com todo o material a ser colocado e terão que concluir, mais uma obra a ser 

concluída além do campo de futebol que está ficando belíssimo e o prédio da escola que está quase 

concluído, da Julio Biasi. Diz ao vereador Diego que o pronunciamento a respeito do episódio 

acontecido, as vezes fica até preocupado, pois no passado aconteceu a mesma coisa e não sabe por 

que não acontece com todos os vereadores. Agradece a Deus por não ter tido problema nenhuma 

com secretários, até hoje, mas lembra no passado onde o colega saiu de uma sala de reuniões e veio 

para cá se lamentar do acontecido do governo do colega, com secretário do partido do colega e agora 

dá problema com secretário de outro partido. Cita que esses dias deu problema com o colega no 

assentamento, que ficaram descontentes com o pronunciamento do colega a respeito da posição com 

eles. Diz que algo está errado no caminho e tem que ser repensado. Não sabe se aposição do 

vereador ou dos secretários. Lamenta o acontecido, é triste, mas certamente o colega tem que 

analisar bem os pontos para ver o que está acontecendo, pois às vezes a gente também está errado. 

Espera que tenha solução, pois esse tipo de coisa não dá retorno nenhum, nem a vereador e muito 

menos a secretário. Diz que tem coisas que não consegue entender, por que uma perseguição tão 

grande com a vossa pessoa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente 

convida o 1° Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da Escola 

Chico Mendes, para jantar de encerramento do ano letivo 2014, e cerimônia de conclusão do EJA e 

do 9° ano, dia 12 de dezembro, às 19h00min. CONVITE, do Corede Vale do Jaguari, para palestra 

sobre O Destino Final de Resíduos Sólidos, dia 11 de dezembro, das 10h00min às 14h00min, em 

Jaguari. CONVITE, do CRAS, juntamente com a administração municipal, para festa de Natal, dia 18 

de dezembro, a partir das 19h00min, na Praça Rubem Lang. OFÍCIO 027/2014, da Capela Nossa 

Senhora de Fátima, convidando para festa do Cinquentenário da Capela, dia 14 de dezembro, a partir 

das 9h00min. EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI 062/2014, dos vereadores Diego Nascimento, 

Alacir Dessoe, José Rodolfo de Brum, Marilene Margutti e Jaques Freitas, modificando o Inciso I do 

Artigo 7°. OF. UCCI 14/2014, solicitando indicação de um membro do Poder legislativo para participar 

como representante setorial junto ao Sistema de Controle Interno do Município. OF GAB. N° 

299/2014, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projetos de Leis 064/2014 e 065/2014. PROJETO 

DE LEI 064/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, de 02 (dois) psicólogos para atuarem nas áreas de saúde e assistência social no 

município de Capão do Cipó”. PROJETO DE LEI 065/2014, do Poder Executivo, que “Revoga os 

artigo 9° e 11 e o anexo I, da Lei Municipal n° 762, de 10 de setembro de 2014, e dá outras 
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providências”. OF GAB. N° 300/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 771/2014. OF GAB. N° 

292/2014, do Gabinete do Prefeito, informando que o servidor Paulo Gilberto Almeida da Silva teve 

seu contrato rescindido do cargo de Orientador Social, em 30 de dezembro de 2011, conforme 

documento em anexo. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2014, do Poder Legislativo, 

que “Que aprova a prestação de contas do exercício 2011, dos administradores do município de 

Capão do Cipó”.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 003/2014, do Poder Legislativo, que 

“Que aprova a prestação de contas do exercício 2012, do administrador do Executivo Municipal de 

Capão do Cipó”. OF. ADM. 019/2014, informando que não precisa impacto financeiro para o Projeto 

de Lei 064/2014, pois somente trata-se de uma substituição legal. Após o senhor Presidente convida 

os colegas para discutir e votar: RESOLUÇÃO DE MESA 019/2014, do Poder Legislativo, que 

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá 

outras providências”, reprovado por 05 (cinco) votos contra e 03 (três) votos a favor.  PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 020/2014, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a doação de grades, 

janelas e louças de banheiro para o município e dá outras providências”, reprovado por 05 (cinco) 

votos contra e 03 (três) votos a favor.  PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 022/2014, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a data da última sessão ordinária de 2014”, aprovado por unanimidade. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 16 de dezembro de 

2014, na Câmara de Vereadores, às 18h00min. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata 

que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1° 

Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 09 de dezembro de 2014.      

 

 

 

 


