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ATA N° 14 / 2015 (Ordinária) 

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano de 2015, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2015. Havendo número regimental de 

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

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 13/2015, da Sessão Ordinária do dia 28/04/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Conversando à tarde com pessoas da comunidade, as quais lhe 

pediram para pedir ao secretário de Obras que faça patrolamento na estrada do Carovi, quem vai ao 

Passo do Tibúrcio, Rincão dos Becker, Passo do Valo e Capão da Batalha. Pede que seja arrumado 

quem vai da ponte do Cardinal, saindo do município até a esquina do seu Ibanez Dutra. Sobre o dia 1° 

de maio, Dia do Trabalhador, parabeniza aos funcionários da Casa e a Tati e ao seu Manoel, que se 

fazem presentes, em nome dos vereadores, sempre disse que Capão do Cipó sem os funcionários 

públicos, sem os agricultores e sem os moradores, jamais estaríamos onde estamos. Diz aos ouvintes 

que são quem toca o município e os fiscalizadores do município, deixa um abraço pelo dia, e não 

pode se fazer presente na festa do ginásio, por isso pede desculpas. Em nome de sua mãe, sua 

esposa, e demais mães do município, domingo é o dia delas, deixa um beijo no fundo do coração, 

pois merecem, e quem seríamos sem mãe, um braço direito e nos ensina a dar os primeiros passos e 

nosso dia a dia. Diz ao amigo Denilson que sabe ser difícil, mas que não adianta contrariar Deus, pois 

sabe os momentos, mas fica triste, pois a mãe dele sempre trabalhava pela comunidade, ajudando as 

pessoas e o filho, que sempre estava junto. Diz que hoje não têm mais ela, é triste para a família e 

todos. Deseja votos de pesar e o que precisar do amigo, está aí para ajudar. Reforça, e dias atrás já 

comentou na Casa, sobre a Rua do amigo Manoel, que está presente, quando chove é um caos e 

pede ao Executivo quando pensar em fazer asfalto, como foi feito em seu governo e continuam 

fazendo asfalto onde não tem moradores, que pensem antes de fazer, pois ali são mais de quinze 

moradores, com os vizinhos e não tem asfalto. Diz que se onde não tem morador, merece asfalto, 

onde tem, merece mais ainda. Diz ser esse o seu pedido em nome dos moradores. Convida, em 

nome do Presidente do Clube Aliança, para reunião amanhã à noite, para tratar sobre o baile do dia 

23 de maio. Avisa que a reunião que seria amanhã, do bairro Santo Antonio, ficou para quinta-feira à 

noite, modificando só o horário e o dia. Comenta sobre os informativos da Prefeitura que voltaram a 

rebater vereador e falar coisa que não é certa, e no domingo de manhã, no Programa Panorama 

Rural, coisas absurdas que foi falado e irão tomar as providências que estiver na lei. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Cita que comentava com o colega Alacir, de manhã aqui, sobre a 

dificuldade que os municípios estão atravessando, e tem quase certeza que não é um momento 

passageiro, não coisas que vá em meses ou dias, talvez anos, voltar a realidade dos fatos da atual 

administração, não só de Capão do Cipó, mas da região toda. Diz ter ouvido ontem, ainda o prefeito 

falar dos cortes que estão acontecendo, assim como vê todos os prefeitos. Cita que esteve em uma 

reunião em Santiago, semana passada, e chegou um prefeito dizer que se encerrasse o mandato, 

hoje, seria o ‘cara’ mais feliz do mundo, saía muito feliz e com ‘a cara e a coragem’, pois não sabe o 

destino até o ano que vem sem a ‘Madrinha Dilma’, como diz o colega Jaques. Fala que a ‘Madrinha’ 

vai deixar todo mundo mal, se continuar desse jeito, e não quer esquecer-se da “Madrinha” do colega, 

pois a coisa está feia. Fica triste a quantia de obras que temos aqui, as quais não sabemos o destino. 

Diz ao colega Diego ter recebido a mesma ligação, talvez não da mesma pessoa, de um senhor do 

Tibúrcio, mas vai fazer questão que o colega peça, como fazia no passado, quem sabe tenha mais 

sorte, para fazer o Tibúrcio, Areias e terminar os Palharini, que pode ser que saia. Diz que pede uma, 

duas e depois ‘passa a bola’ para frente para os outros pedir, pois é certo que não pede mais. Diz ao 

Denilson que sabe o quanto é difícil perder uma mãe, só quem perde sabe, sente na pele. Diz que era 

uma vizinha, amiga que sempre esteve ao lado no Rincão dos Palharini, dedicada a família, dona Eli, 

e deixa votos de pesar ao seu Maurílio e toda família, que Deus a tenha. Deseja ao Denilson muita 

força, para ajudar o seu pai, seus tios, que irão precisar muito do mesmo, nesse momento difícil, mas 

com a força de Deus irão superar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Triste começar falando da partida da mãe do Denilson e diz se associar aos votos de pesar a ele, ao 

seu pai e demais familiares, e saber que Deus traçou um destino para nós e ninguém muda. Diz 

saberem que perdemos colegas que numa sessão estava aqui e na outra já não veio, e isso não tem 

como mudar e fica seu voto de pesar a família do colega Denílson que faz as transmissões das 

sessões da Câmara de Vereadores. Quer homenagear a Cipoense FM que é o dia das comunicações, 

parabéns a todos que trabalham na Cipoense e transmitem ao povo informativos, todo tipo de 

programação que sai nas nossas casas, noventa por cento hoje, diz ter certeza, é da Cipoense FM, 

pois ninguém deixa de escutar a Cipoense para escutar outra rádio. Parabeniza a direção, aos 

funcionários e aos comunicadores da Cipoense FM. Dia dez de maio, deixa seus parabéns a todas as 

mães cipoenses pelo dia delas, que será domingo, e a gente sabe da importância de uma mãe para 

cada um de nós que ainda a tem. Sábado, dia 9 de maio, é o dia D da vacinação contra o vírus 

influenza com roteiro já definido pela Secretaria de Saúde, dos quais pediram para divulgar aqui: pela 

manhã do dia 9, no Entre Rios das 8h15min às 8h30min; no Rincão dos Palharini das 8h15min às 

8h30min; nos Areieiros das 9h00min às 9h15min; no Inhacapetum das 9h00min às 9h30min; no 

Passo do Tibúrcio das 9h30min às 9h45min; no Progresso das 9h45min às 10hmin no Salão 

Comunitário; no Carovi das 10h00min às 10h30min no Posto de Saúde, no Assentamento Sepé das 

10h00min às 10h15min na escola. Pela parte da tarde no Rincão dos Vargas 13h30min às 14h00min 

no Salão Comunitário; no Assentamento Nova Esperança das 13h30min às 13h45min no Salão 



0134 

 

Comunitário, nos Palmeiros das 14h30min às 14h45min no Salão Comunitário, no Assentamento 

Santa Rita das 14h00min às 14h15min no Salão Comunitário; em Areias das 15h00min às 15h15min 

no seu Edeber Ramos e Assentamento 14 de Julho das 14h30min às 14h45min no Salão 

Comunitário. Também tem aqui, segundo informações do Executivo Municipal, terça-feira dia 12 de 

maio, terá descentralização do governo Municipal no Carovi, das nove às dezesseis horas, com todos 

os secretários e, certamente, todos os serviços disponíveis na prefeitura Municipal. Juntamente 

conversando com o Executivo acertou que dia quinze de maio, uma sexta-feira haverá aqui no Parque 

de Eventos Amândio de Alcântara o recolhimento de lixo eletrônico, dos quais podem levar ali durante 

o expediente da prefeitura carregadores velhos, celulares, telefones, centrais telefônicas, chuveiros, 

CPU, estabilizadores, ferro elétrico, fonte de microcomputadores, forno elétrico, freezer, geladeira, 

lavadoras de roupas, microondas, receptadores, placas, térmicas, torneiras, placas de pendrive, 

pendrive, notebook, mouse, enfim todo tipo de lixo eletrônico será recolhido pela Prefeitura Municipal, 

desde que as pessoas entreguem ali no Parque onde será dado destino final a eles. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9.  Pede moção de pesar ao amigo Denilson, pela 

perda de sua mãe. Parabeniza a todas as mães cipoenses, pelo dia 10, principalmente a sua e sua 

esposa e do Brasil, que Deus olhe por elas e dê muita força. Lembra que dia 10 de maio faz dois anos 

que seu amigo e vereador Odir partiu.  Dizem ser muito ‘bocudo’, mas quando tem que falar, fala e 

não tem medo, mas pede, rapidamente, pois depois irá entrar em um assunto polêmico, tem 

lâmpadas queimadas em frente à Sicredi, toda a rua não tem nenhuma lâmpada e falou terça-feira 

passado que não tem como o secretário ver isso, pois não mora aqui, o “Faz Tudo”. Diz que falou das 

estradas do Carovi e não sabe se o prefeito se ‘queimou’ tanto por isso, que foi no programa de rádio, 

sábado, e ‘abriu a boca’ falando de sua pessoa, novamente. Diz que não deve nada para o prefeito e 

nem ele para sua pessoa e ele está ali graças ao seu voto. Diz que se o prefeito não quer que fale 

dele, ou está tão ‘mimoso’ dentro da prefeitura, que fique em casa e entregue a prefeitura, pois tem 

quase duas prefeituras, uma de Santiago e outra daqui, e deixe que os ‘cara’ mandem. Fala que ele 

voltou a falar na cirurgia que fez, pelo Posto de Saúde, que gastaram tantos mil. Cita que não foi só 

sua pessoa que fez cirurgia aqui, tem muitos outros que fizeram e que o prefeito não tem que falar 

nada e que ‘lave a boca’ antes de falar de sua pessoa. Diz aqui e em qualquer lugar para ele. Fala 

que o programa de rádio que eles têm é para falar de coisa boa do município e não rebater. Diz que 

simplesmente falou nas estradas que não sabe onde andam as patrolas, tem um monte de maquinário 

e as estradas todos pedem é por que está ruim, só quem não sai no município para não ver. Diz que o 

prefeito falou que lhe levaram para Cruz Alta, e mais um monte de besteira. Não sabe o que o prefeito 

tem, ou está com tanto medo, pois futuramente vem novas eleições e que continue o jeito que está, 

que está bom. Diz não ter medo de falar na Tribuna, e falem de sua pessoa e não de sua família. 

Ressalta que não deve nada ao prefeito. Diz que o secretário de Agricultura também falou besteira no 

programa de rádio, diz que no domingo de manhã, só que disseram que não saiu gravado. Diz não 

querer saber e quer a gravação da rádio, e não quer saber onde que vai dar e já falou para os ‘guri’. 

Diz que todos os vereadores assinaram um papel aqui, esses dias, para medir as palavras para falar, 
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só que o prefeito vai lá e não mede as palavras para falar e lá eles não têm imunidade nenhuma.  Fala 

que se o prefeito não gosta de sua pessoa, não é dinheiro para gostar e não quer saber, pois o 

prefeito sabe sua posição e que pare, pois acha melhor e se quiser falar dele, fala todas as terças-

feiras na Câmara. Diz que o povo que lhe colocou aqui e só eles que o tiram. Só está falando isso, 

pois cirurgia tem uns quantos no município que fizeram e se está tanta necessidade e faltando 

dinheiro no município, pois o Tarso foi embora e o Sartori não vai mandar nada, mesmo, e vão estar 

todos mortos, daqui uns dias, pois não vem dinheiro do estado do jeito que está à situação. Manda se 

agarrarem com ‘as unhas’ que têm e cuidem do dinheiro do município, pois quer ver daqui um ano e 

pouco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao 

vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz estender sua mão ao Denilson, pelo passamento da sua 

mãe. Aproveitando que o Diego comentou domingo, dia primeiro de maio, é o Dia das Mães não tem 

mais a sua, mas é um dia que passa sendo mais especial ainda, pois por não ter a presença da sua, 

sabe que nunca mais vai ter ela de volta, só em memória. Em nome da sua colega patroa aqui do 

CTG que leve ao grupo que junto com ele está levando o CTG General Gumercindo Saraiva, 

parabéns pela bela festa que na noite chuvosa de sábado vimos. Tem as diferenças político-

partidárias profundas, mas a colega sabe quando as coisas são a contento tem que ser elogiado, 

então os parabéns. Na terça passada desempatou uma votação aqui, e se perguntarem não se 

arrepende, pois sua posição é muito clara. Diz que esse espaço aqui é dos vereadores e tem 

autonomia e ninguém ‘cabresteia’ voto, ao menos o seu ninguém ‘cabresteia’. Se amanhã ou depois 

entrar um projeto que em sua opinião tiver que votar, ajuda de votar. Diz que não concorda e não 

concordou e votou contra em tirar os quarenta mil para arrumar aqueles tratores tendo a rubrica 

quinhentos mil reais ou quatrocentos e setenta e sete mil, não sabe ao certo quantos. Questionou 

durante a festa dos funcionários os secretários, tava lá o secretário da Fazenda, o colega Miguel, e 

ainda brinquei que estão ‘seco’ para fazer isso, e responderam que não estão. Fala que era 

brincadeira vocês sabem, mas para fazer isso, tirar os quarenta e um mil de um fundo, mesmo que o 

dinheiro é da prefeitura, que foi dito, foi destinado no início, é do fundo deixa lá e pega da rubrica de 

manutenção e conservação, não sabe como funciona e faz a reforma. Essa é sua opinião. Fala que se 

os tratores das emendas se vão vir ou não vão vir, particularmente e seus colegas não torcem para 

não vir, querem que chegue, pois se não tivessem essa preocupação não teriam vendido os tratores 

naqueles leilões, teriam deixado para vender depois que tivesse chegado os novos. Entende que 

deveria ter sido feito isso, e já deixa avisado que se for colocar coisas a leilão hoje, que seja bem 

explicado, que seja a contento, com transparência, bem explicado, senão aqui nesta Casa ‘roda’, pois 

acha que  quando votam  se  precipitam e está aí agora o problema, o qual cabe ao prefeito resolver. 

Especificamente ao secretário que chamou o Vereador de mentiroso, não vai falar tão forte quanto o 

Jaques, pois acha ser uma pessoa de bem que se exaltou, se ‘passou’ na sua fala, na empolgação do 

momento, quem sabe preocupado, mas conforme a palavra do colega Miguel, de que não tinha tanta 

preocupação, pois já tinham resolvido o problema, e hoje ficaram sabendo que não tem praticamente 

nenhum serviço a fazer, está tudo em dia. Então, que bom para ele como secretário, e que em uma 
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outra vez que surgir uma polêmica, cuide do que vai falar, por que a palavra dita, a  pedra atirada e a 

decisão de um juiz depois de proferida, ela não tem volta, nem que tente remendar, só remenda, mas 

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

Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Deixa seus sentimentos ao Denilson, popular Dentinho, aos demais 

familiares, e diz que já passou por isso e sabe que é difícil, mas a vida é assim. Reforça o pedido à 

Secretaria de Agricultura, já solicitado antes, de abrigo escolar na propriedade do seu Darci Silva, na 

Sepé Tiarajú, a menina tem problema. Reitera que é para a Secretaria de Planejamento, e como o 

colega diz está mudando as coisas, e que essa secretaria conserte e amplie a ponte do assentamento 

Sepé Tiarajú com o Nova Esperança, pois o povo está reclamando e havia solicitado em não foi feito. 

Na ponte da Sepé Tiarajú, próximo ao senhor Batista, também havia solicitado ano passado, pois é 

um problema grava devido às plantadeiras, e quando foram feitas, anos atrás, não tinham esses 

implementos grandes, só que estão dando problemas e trancando. Diz que o Agostinho já tinha falado 

com o Cristian e ofereceu madeira e nem a madeira foram buscar. Diz que ele e o Aloísio, em dois 

dias, fizeram mais ou menos o serviço que precisaria. Acha ser uma falta de respeito com as pessoas 

que estão trabalhando para gerar ICM para o município, um descaso. Diz que o maquinário existe e o 

serviço não está sendo feito. Pede que o secretário do Planejamento faça uma visita dentro dos 

assentamentos e nas demais comunidades onde existem essas pontes pequenas, a exemplo de uma 

que desce para o senhor João Pinto, que ano passado pediu, pois o Agostinho também teve 

problemas com plantadeiras e acaba estragando e os impostos quando é hora pagam e o ITR está 

todo no município. Acha que o secretário devia sair um pouquinho mais, diminui uma viagem a 

Brasília e vá conhecer o interior do município, que acha que não conhece, se está assumindo quase 

todas as secretarias. Parabeniza em nome da secretária da Saúde a todas as mães, a colega Regina, 

a funcionária da Casa, que é mãe, que Deus dê muita saúde e paz para que possamos educar nossos 

filhos e netos tudo com muita saúde, e às mães falecidas que Deus dê o descanso eterno. Fala sobre 

o curso que saiu ontem no Progresso, encerrou hoje, não ficou até o final, mas muito bom, muita paz 

e tranquilidade, muito proveitoso e as mulheres estavam fazendo torta e docinhos, feito pela 

Assistência Social, CRAS, Emater e professora do Sindicato Rural. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com seis 

minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Deixa votos de pesar a 

família do colega, dá para se dizer assim, que faz as gravações da câmara, o Ednilson. Sabe que 

quando acontece uma coisa inesperada se passa por momentos difíceis e deseja que Deus conforte a 

família para que supere o momento de dificuldade. O secretário de Agricultura pediu que avisasse que 

quinta-feira, às 13h30min, na Secretaria de Agricultura, terá uma empresa disposta a comercializar e 

pegar leite aqui no município. Diz saberem da dificuldade e da instabilidade do setor, mas têm 

tranquilidade da forma que encontram tentar contribuir para melhorar essa questão. Diz aos 

interessados que queiram mudar e vender leite, ou quem não está mais, voltar a vender, que vá nessa 

reunião. Outra questão que coloca e diz que tudo é questão de ponto de vista, pois na sessão 
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passada ‘rodou’ o projeto a respeito da reforma de trator, e o colega vereador Rodolfo expressou a 

sua opinião e cada um tem direito de ter opinião que bem entender e de alguma forma expressar, mas 

como falou, tudo é questão de ponto de vista. Como exemplo o seu ponto de vista, de seus colegas e 

da administração é que foi deixado de consertar uma máquina que vai trabalhar para a pequena 

propriedade, que é o objetivo. Cita que muitas vezes se vem na Tribuna pedir trabalho e dizer que 

está faltando serviço para fulano e beltrano e não concorda, mas os colegas têm o direito de ter a sua 

opinião, lógico, mas, particularmente, não concorda, pois acha que é votar contra o pequeno produtor. 

Diz que vai aprendendo e tendo calma para colocar as coisas, mas as coisas têm que ser ditas e o 

pensamento expresso, para isso que estão aqui. Como vem do interior, nasceu e se criou, sabe da 

importância de uma patrulha agrícola na pequena propriedade. Se for analisar e a população 

entender, é o chamado ‘grande jogo político’, é essa opinião que tem. Diz que daqui a pouco acontece 

uma disputa político-partidária em cima de uma simples máquina, e esse não é o seu propósito, e sim 

procurar auxiliar na pequena produção daquelas pessoas que mais precisam. Ouvindo as palavras do 

colega Jaques diz que cada um diz o que quer, mas está passando do ponto isso, e isso começou no 

afastamento do colega as Secretaria de Obras e os motivos o colega, o prefeito e mais alguém podem 

saber, ou sabem, e vai gerando essa discussão que vir e falar na Tribuna não sabe até que ponto irá 

contribuir, e começa gerar o desgaste desnecessário e partir para o lado de ofensas pessoais, o qual 

entende não ser o propósito da Câmara de Vereadores. Diz que se alguém se sentir prejudicado 

existe a justiça para isso e cada um procure os meios legais, mas deixe o espaço para discutir coisas 

para o município. Diz ser essa sua opinião e está colocando de forma tranquila, sem ofensa, mas o 

seu pensamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de 

seu tempo regimental ao vereador Miguelangelo Serafini. Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Dá os votos de pesar ao Ednilson e os demais familiares. Ressalta que 

esteve no velório e que não viu o Ednilson, mas que viu a tristeza do pai dele e que chamou muita 

atenção, a própria diz ao Ednilson que o pai dele vai precisar muito dele, e que a única coisa que 

pode pedir é que Deus conforte o coração dos familiares. Fala que terça-feira, a pedido do prefeito 

Alcides e do vice Anselmo, será a descentralização da prefeitura toda no Carovi e que vai estar todas 

as secretarias: da Saúde, Educação, Obras, pois estarão dando atendimento especial a toda a 

localidade do Carovi, Passo do Tibúrcio e as demais da região. Fala sobre o jantar-baile de sábado, 

que foi em homenagem ao Dia das Mães, a própria agradece em nome dela e do vice-patrão Mário, a 

todas as pessoas que se fizeram presentes com toda a chuva. Fala que ficou muito feliz por estar a 

casa cheia com todo aquele temporal e agradece de coração a toda a patronagem, aos assadores e 

carneadores, ao pessoal da cozinha, ao pessoal da copa, a Silvane, a Neiva que ficaram na portaria e 

aos peões e as prendas que se esforçaram ao máximo para bem atender todo aquele povo, de todas 

as comunidades que se fizeram presentes, e  desde já vai dizendo que é para toda a comunidade se 

preparar que dia primeiro de agosto terão o jantar-baile em homenagem ao Dia dos Pais. Agradece a 

presença do Rodolfo e do Diego que se fizeram representantes da Câmara e que foi um prazer para a 

própria receber os colegas no CTG e espera que na próxima, que vai ser dia primeiro de agosto, 
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contar com os noves vereadores no jantar-baile e que o CTG não é para a própria, e que não se 

mistura política, que é para a tradição gaúcha e que a própria gosta muito, preza e respeita. Fala que 

hoje à tarde tiveram uma reunião com o prefeito a respeito dos repasses que não estão vindo para o 

município e que até agora quase dois milhões a menos do que o repasse do ano passado, e que as 

despesas deste ano, de abril, foram maiores do que as despesas de abril do ano de dois mil e 

quatorze. Cita que todos sabem que a luz subiu, que o telefone subiu, e que o salário subiu e que não 

tem o que fazer. Afirma que questionou, mas que o Pinheiro explicou, e que não é coisas que andam 

falando por aí, que o prefeito está cortando tudo, como exame, trator e serviço para arrumar estrada. 

A própria explica que não é isto e que se não poupar e racionar agora, mais tarde irão ter que 

racionar. Ressalta que não é só Capão do Cipó que está enfrentando dificuldade e sim todos os 

municípios da região. Fala sobre o que foi falado na rádio, sobre o secretário Nenê e o seu Alcides, e 

que sobre o que o seu Nenê falou é da posição dele e que é o pensamento dele e que o secretário é 

de maior e responde por seus atos. Ressalta que é do partido do Jaques, e que o vereador Jaques e 

o secretário Afonso, que “são brancos” que se entendam, e que sobre o seu Alcides falar sobre a 

cirurgia do vereador Jaques, não é que o prefeito tenha falado da cirurgia do vereador Jaques, diz que 

como o vereador Jaques havia falado, tem todos que falaram, é que o prefeito quis colocar aquilo para 

dizer que não tem nada contra o vereador Jaques, e que se o prefeito tivesse algo contra o vereador 

Jaques jamais teria autorizado a cirurgia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dá votos 

de pesar a família do Denilson, pela perda de sua mãe. Diz ser difícil, mas faz parte da vida, perdeu a 

sua e é a sequência da vida e Deus a queria para o Dia das Mães e a levou. Sente a dor da família, 

mas tem que se conformar, pois o Pai Velho quer assim e não podemos mudar. Parabeniza os 

funcionários públicos pelo dia 1° de maio, Dia do Trabalhador, e todos os trabalhadores que trazem o 

desenvolvimento para o município, pois se não são eles, não somos ninguém. No próximo domingo, 

Dia das Mães, diz não ter a sua, mas parabeniza todas as que estão no Plenário e em nome delas a 

todas as mães do município e do Brasil, que sejam muito felizes. Sobre a rádio, diz que quando foi 

para transmitir o programa daqui, todos os vereadores assinaram, senão não iria transmitir pela rádio. 

Queria saber se a rádio pediu dos ‘cara’ que apresentam o programa e do prefeito e do vice, se 

assinaram pelo que vai falar, pois se não assinaram tem que pedir. Acha que o que vale para os 

vereadores vale para todos. Sobre os tratores, diz ao Miguel que acha que não faz falta aquela verba, 

pois o secretário assinou para reformar o Trator Ford 7630 e vendeu, foi pago mais de vinte e poucos 

mil e vendeu. Diz que o secretário vendeu o 290 também, então acha que não faz falta trator, pois no 

momento que se vende dois tratores da Prefeitura é por que está sobrando, senão não tinha vendido. 

Cita que emenda vem, como não vem e não se conta com o que não tem na mão, e o Nenê tinha dois 

tratores e um ele deve ter terminado o dinheiro o ano passado, pois ano passado faz seis meses que 

‘pifou’ o outro Ford e não fez até hoje. Diz que não é agora na hora de plantar aveia que tem que 

arrumar o trator, o granjeiro se prepara com a máquina antes de começar a colheita ou a planta e 

esse não foi feito. Diz que se vir para leilão de tratores, que nem venha, pois vota contra também, pois 

erraram, como diz o colega Rodolfo, em ter votado para vender os tratores, se tivesse vendido e 
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aplicado na Agricultura não estaria este problema. Diz que fundo é para ajudar o produtor e não para 

fazer máquina, pois foi só os dois tratores e daria para reformar, e esse trator que está estragado, se 

reformar ele hoje, que sai talvez trinta mil, num leilão sai talvez por trinta e poucos, então não se 

compensa fazer. Quando falou na terça-feira passada que a Agricultura tinha um milhão e trinta mil 

reais orçado, diz que está ali o orçamento de 2015 e errou, não é um milhão e trinta e sim um milhão 

e quarenta e retifica, pois aumentou dez mil. Diz que tem manutenção de máquinas e implementos e 

reforma, tem o projeto e ninguém está mentindo, diz para o secretário de Agricultura, pois aprovaram 

o orçamento em outubro do ano passado, e tem quinhentos e setenta e três mil, orçado para o ano 

inteiro. Diz que se votou contra, e votaria de novo, é por que o fundo de agricultura não é para 

reformar máquina, e tem orçado e ele simplesmente foi chamar os vereadores de mentirosos. Diz que 

estão aqui para fazer as coisas e se ele fosse um ‘cara’ que soubesse trabalhar não teria vendido os 

tratores, pois hoje os tratores que ele vendeu estão trabalhando e ele ficou com os estragado ‘em 

casa’. Diz que quando chegou à Agricultura tinha uma grade e uma globe, e quando saiu deixou três 

globes e três grades. Diz que pensou, e não tinha implementos, e hoje tem e em licitação nunca se 

compra o melhor, mas é o que teve para comprar, na época, e fez sua parte. Pede que o secretário 

faça a parte dele, vá trabalhar e não venha falar mal de vereador, pois não fala mal dele, só falou o 

que está no projeto e não mentiu, pois foi o projeto que aprovaram.  Sobre o pedido de informação 

que o vice-prefeito falou que têm em mãos, diz que não querem aquele, pois na comunidade do 

Carovi sabe que foi uma tragédia, mas o pedido é do dia 19 de outubro, que até garagem foi feito, 

onde não arrancou nenhuma folha. Diz ser esse que querem saber e irão procurar a justiça, como diz 

o colega Miguel, e lá, talvez, a gravação da rádio vai parecer, podem ter certeza ou alguém irá 

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

Líder de Governo: Fala que ouviu o comentário do colega Jaques a respeito da cirurgia, o próprio diz 

que só tem uma coisa a dizer e até não escutou o pronunciamento do prefeito que ele colocou a 

cirurgia que o colega Jaques havia feito, e o próprio acha que tantos outros foram beneficiados em 

Capão do Cipó e que não foi um exemplo a parte a pessoa do colega Jaques, o próprio disse que 

inclusive teriam pessoas que tem condição de pagar. Ressalta que no passado muitos que ganharam 

esta cirurgia teriam condições de pagar, mas que ganharam e que muitos foram beneficiados por isso. 

Fala que achou uma injustiça por que uma pessoa não achou que o projeto era vantajoso. Ressalta 

que o Renato foi muito feliz, pois foi um grande projeto que um dia o prefeito de Santiago disse em 

uma reunião que tinha o sonho de ser prefeito e conseguir ter este projeto, pois não tinham em 

Santiago ainda, o próprio acha que quando alguém fala uma besteira, diz como tem pessoas que 

falam que não acham viável, o próprio diz que esta pessoa não sabe nem o que está falando. Resume 

que fala ‘abobrinha’, pois é um grande projeto para Capão do Cipó e que muitas, inúmeras pessoas 

foram beneficiadas com este projeto e que vão continuar sendo. Diz que graças Capão do Cipó ter um 

projeto desta magnitude lá em Cruz Alta. Acha que houve um mal entendido, interpreta assim, e que o 

prefeito até jamais iria ser contra ajudar um vereador e ajudar alguém desta comunidade, o próprio 

torce para que as coisas aconteçam. Fala sobre a rádio e que o município é rico, próspero e que tem 

muita coisa para falar e que talvez se convidasse os vereadores, pelo menos um por vez, 
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independente de partido e que todos tem muita coisa para falar de bom de Capão do Cipó, o próprio 

acha que a rádio chegou em um momento muito bom para Capão do Cipó e que dá para se orgulhar 

de ter esta rádio aqui. Fala que dá para fazer um belo trabalho e divulgar o que está sendo feito em 

Capão do Cipó. O próprio acha que pode ser feito isto. Fala à vereadora Regina que o projeto que vai 

a votação hoje, o próprio acha bonito, e que já falou uma vez, mas que vai repetir novamente que um 

projeto que vem dizendo no que vai ser gasto e para quem vai ser gasto e para as pessoas que vai 

ser gasto, não se engana, pois está tudo esclarecido da forma que vai ser gasto. Diz que outra coisa 

que a colega Regina havia comentado sobre o gasto de luz que era vinte mil por mês, mas que hoje 

são quarenta mil. Ressalta que se alguma coisa não for feita isto vai ser muito sério a situação para o 

futuro de Capão do Cipó e outros municípios. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que terça-feira passada havia feito 

um convite que iria ter uma reunião dia dezesseis no assentamento e que agora o presidente do 

partido ligou e disse que vai ter festa no Nova Esperança, dia dezessete e eles têm que ajudar, e que 

deixaram para o dia vinte e três de maio, no assentamento Santa Rita. Fala do pedido de informação 

que foi feito que pedisse a planilha do caminhão 1620 e que mandaram a planilha de um ônibus que é 

a placa IOQ 2321. Ressalta que ninguém quer saber de placa de ônibus e que foi pedido do 

caminhão, e do mês de fevereiro não mandaram, e os nomes das casas e quem foram os 

contemplados e que não querem saber do Carovi, como o vereador já havia falado. Fala ao Miguel 

que não tem que estar vindo nesta Casa para discutir com prefeito e que simplesmente o próprio 

havia pedido a estrada que haviam pedido, o próprio diz que o prefeito já ‘jogou’ que tinha que levar o 

próprio para Cruz Alta e que o asfalto estava ruim e falou da cirurgia do próprio. Ressalta que é 

antiético um prefeito vir falar isto em um programa de rádio, e que se o prefeito achou de falar isto o 

próprio diz que não tem medo de falar do prefeito em qualquer lugar, muito menos nesta Casa onde o 

povo escuta. Fala que acha errado partir para coisas pessoais e que só está respondendo o que o 

prefeito falou, pois qualquer cidadão cipoense tem direito de ir e vir, o próprio ressalta que seus 

diretos são os mesmos pelo SUS e com o convênio que foi feito. Ressalta que quando termina o 

direito do próprio começa o dos outros e assim é de todo mundo. Fala mais uma vez que é antiético o 

prefeito sair no programa de rádio, que é informativo da prefeitura, ir falar de cirurgia de vereador. O 

próprio pergunta e os outros que fizeram cirurgia? Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Partido, PP: Cumprimenta em nome do seu Luiz todos os colorados pelo penta 

campeonato, está doído, mas fazer o quê? Sobre a fala do Ibanez da questão de traumatologia, ficou 

resolvida no Capão do Cipó, a secretária de saúde está é e acha que não tem nada para resolver. 

Pede para que procurem um município na região aonde não tenha. Diz ser vitória do município. Diz ter 

um secretário, no governo Froner advertiu ele para que “abrisse o olho” e no governo Meneghini já 

disse para que “abra o olho”, mas o prefeito é seu amigo, respeita, quer, mas o mesmo sabe o grupo 

que ele tem, e este secretário tem que ir trocar umas lâmpadas já que tem esta descentralização lá no 

Carovi, pois faz dois anos e quatro meses e cinco dias, mais de dois anos e quatro meses, já levam 

umas lâmpadas lá e peça para o povo lá. Fala que estas daqui da cidade estão ruins, e façam uma 
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revisão nas lâmpadas na nossa cidade e comunidades onde tem energia elétrica, que precisam de 

iluminação, pois trabalham de noite, lá na escola saem no escuro e é complicado. Parabeniza a 

organização do churrasco dos funcionários que a prefeitura ofereceu para os funcionários. Esteve lá, 

agradece pelo convite, uma bela festa, chope bem gelado, churrasco ‘de primeira” seu Jorge acha que 

estava assando com o grupo lá, parabéns muito boa a festa, a ‘bóia’ e boa a confraternização lá 

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

da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: 

Parabeniza a patroa Regina pelo grande evento do CTG. Diz que não pode se fazer presente, mas 

que ouviu falar muito bem e diz a colega Regina que está fazendo um grande trabalho pelo CTG. Fala 

que para encerrar estes assuntos o que falou e o que não disse, ressalta que saúde é SUS e está aí 

para ser usado e que o prefeito, como tem o convênio, o prefeito colocou dinheiro como para o 

vereador Jaques como para outras pessoas que se beneficiaram com estas cirurgias. Ressalta que se 

ele falou isto foi por que, de repente, a partir do momento que é ‘cutucado’ com alguma coisa e está 

sempre ‘apanhando’ o que se espera é o mínimo de consideração de uma pessoa que está no 

município e que o município está ajudando, não para cobrar, mas às vezes se propicia convênio e 

saúde de qualidade e aí a pessoa sai falando que o município está ‘quebrado’ e que não sabe o que, 

e por que não fazem nada e por que quer cobrar isto. Afirma que isto vai gerando um mal estar e que 

neste ponto o próprio até concorda com o prefeito, pois a pessoa ‘explode’ e todos sabem que a 

administração está empenhada para o bem comum e para a saúde de qualidade e que as coisas 

funcione para terem uma agricultura de qualidade. Diz que este é o objetivo. E repete novamente que 

algumas desavenças que sejam tiradas na justiça, o próprio acha que nesta Casa não é espaço para 

discutir estas questões. Sobre trator, se precisar volta na outra sessão, pois diz que tem assunto para 

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

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Parabeniza a organização do almoço no ginásio e dá os 

parabéns a todos os funcionários da prefeitura e das pessoas que trabalham no município e que 

fazem Capão do Cipó. Deseja um feliz Dia das Mães, que vai ser domingo agora, manda um beijo a 

todas as mães do Capão do Cipó, em especial a sua. Fala sobre o projeto dos tratores que não 

passou nesta Casa, que a própria, o Ibanez, o Jairo e o Miguel votaram a favor e o restante votou 

contra, ressalta que tenta entender a colocação do Alacir, do Jaques e a dos colegas que estão à 

esquerda da própria, só que queria que os colegas que votaram contra se colocassem no lugar do 

povo e que com a votação que foi feita não foi prejudicada a administração e quem realmente saiu 

prejudicado foi o ‘povão’ lá fora, que está à espera destes tratores para trabalhar nas lavouras. Fala 

que independente se os vereadores acharam que a administração estava fazendo errado em gastar 

este dinheiro, tudo bem, mas que os tratores iam ser consertados e iriam para as lavouras trabalhar. E 

que agora tem gente que colocou no face que os vereadores votaram tudo contra, o que não foi e que 

estão nesta Casa a própria, o Ibanez, o Jairo e o ‘Miguelão’ votaram a favor. A própria explica bem 

que não foram os quatro que ‘derrubaram’ o projeto e que foram os outros, e que, infelizmente, quem 

sai ‘pagando’ é o pequeno agricultor de fora. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que cada um tem uma posição, à colega Regina, e 
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quando foi para comprar uma camioneta para Agricultura, pois o gol tinha fundido, a senhora votou 

contra. Ressalta que saía com sua camioneta levar, inclusive para o secretário levou muda de 

eucalipto porque não tinha como entregar. Diz que são posições porque os pequenos produtor não 

tinham como receber. Fala que o mesmo que não tinha trator para vender na época, e não a vendeu, 

até inclusive reformaram um que estava estragado, receberam estragado e reformaram, pois é a 

função da secretaria fazer as máquinas funcionar para ajudar os produtores. Diz que venderam os 

tratores e estão reclamando dos vereadores, diz não concordar, pois os tratores estão funcionando, o 

do seu Odilon, graças a Deus, está uma maravilha trabalhando e muitos anos vai trabalhar e não vai 

estragar. Acha que venderam os tratores e querem cobrar os vereadores, não, muito pelo contrário, 

pois se tem tratores para vender é porque não está precisando mais, pois se produtor tem para 

vender é porque não ocupa mais e está sobrando e ele não vai ficar com uma coisa que está 

sobrando. Diz que aqui é o contrário, o nosso secretário é vendedor, não é comprador e as emendas 

que trouxeram foram os vereadores, sendo que do Luis Carlos cento e cinquenta mil duas emendas e 

uma vai dar dois tratores. Diz que ainda comprou tratorzinho pequeno. Diz ao colega Miguel que 

foram comprados dois tratorzinhos pequenos, de oitenta e poucos HP que não puxam as globes. Cita 

o Manuel, que está presente, e pode dizer que limpa os pneus patinando e não puxam as globes 

estes tratores, são muito pequenos para as globes que tem na prefeitura.  Pede que falem com os 

funcionários e operadores de máquinas que eles sabem dizer, e temos um aqui e pode falar depois da 

sessão terminar e perguntem se não sai ‘ciscando’ limpando e os pneus patinando, porque são muito 

pequenos, noventa HP. Fala que os que tinham na prefeitura foi vendido, um de cento e cinco HP. Diz 

que tem que comprar trator conforme tem os implementos, senão não adianta e tem que mudar os 

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

Representante de Partido, SD: Diz à colega Regina que no próximo baile promete que estará 

presente nesse baile, mas sabe que foi um sucesso e todo mundo comenta, e sabe do seu empenho 

e sua dedicação pelo CTG do Capão do Cipó, que como sempre diz é das coisas mais sadia, é o 

tradicionalismo, apesar de tudo é o tradicionalismo. Diz que a mesma está no caminho e continue 

trabalhando para o Capão do Cipó. Parabeniza todas as mães que se encontram aqui no plenário e 

as que estão em casa, as ouvintes, do próximo domingo, o dia de todas as mães que leve um abraço 

a cada uma delas. Quer fazer um pedido ao secretário, um pecado o mesmo não estar aqui, que o 

mesmo viu o colega Jairo falar que vai ter vacinação nos Palharini e quer fazer um pedido anterior a 

vacinação, para que corte a grama da Associação antes da vacinação. Faz este pedido para o 

secretário para ir lá e cortar a grama, e que não vão lá sem cortar a grama para fazer a vacinação, é 

um pedido do mesmo que, pelo amor de Deus, cortem a grama antes para poder ir lá. Diz ao 

secretário, que está na sua frente, que mande cortar a grama lá na Associação, se vai sair a 

vacinação nos Palharini, antes de ir vacinar. Vai reivindicar ao presidente dessa associação para que 

compre uma máquina para eles cortarem a grama da Associação. Diz ser um pedido que tinha para 

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

Representante de Partido, PDT: Diz ser uma satisfação de ver o prefeito na sessão, chegou agora. 

Diz que a reunião do bairro Santo Antônio ficou para quinta-feira, por força maior, lá na casa do 
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senhor Nelson, está aqui o Wiliam, convida todos os moradores para criarem, se Deus quiser, a 

Associação do Bairro Santo Antônio. Pede que levem prato e talheres. Sobre discussões da política 

sempre vai ter na Tribuna, isto é normal, pois sabem disso. Diz ao colega Alacir que a camioneta que 

o colega questiona, aquela vez foi unanimidade dos vereadores, praticamente um voto sequer a favor 

e o resto quase todos contra, e o colega tinha uma camioneta na Agricultura, entregou para as Obras, 

mas sabemos que todos os equipamentos, carros que tem na prefeitura é da prefeitura, e se 

precisavam era só agendar e poderiam entregar estas mudas na camioneta da prefeitura. Dessas 

encrencas fala que o povo está perdendo e lhe pediram diversas vezes para parar com isto, fazer 

projetos e trouxe esse com o prefeito, acertaram ontem do recolhimento do lixo eletrônico, que está 

marcado para dia quinze o pessoal levar ali na feira. Diz que o que precisamos é isso aí, ir 

devagarzinho. Pede desculpas ao funcionalismo que o mesmo não esteve presente, também é 

funcionário, mas era a oportunidade que tinha, nesse feriado, visitar seus pais, foi dar um abraço na 

‘sua velha’, que está com oitenta e cinco anos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 

002/2015, da Capela Nossa Senhora de Fátima, convidando para jantar-baile dia 09 de maio de 2015, 

no salão da referida Capela. OFÍCIO 024/2015, da Escola Júlio Biasi, solicitando colaboração com a 

doação de oitocentos frios para café em comemoração ao Dia das Mães, que acontecerá no dia 09 de 

maio, às 09h00min. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 008/2015, dos Vereadores do PP e do Vereador do 

PT ao prefeito municipal. MOÇÃO DE PESAR 005/2015, dos vereadores aos familiares de Eva Eli 

dos Santos Brum. OFÍCIO 001/2015, do PMDB, solicitando empréstimo das dependências da Câmara 

de Vereadores para reunião do Partido, às 20h00min do dia 05 de maio de 2015. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 009/2015, dos Vereadores do PP e do Vereador do PT ao prefeito municipal. Após o 

senhor Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de 

Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o Projeto de Lei 017/2015, sendo que ambas 

foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

LEI N° 017/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 

com o C.T.G. General Gumercindo Saraiva e abrir crédito adicional especial”, aprovado por 

unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 005/2015, dos vereadores aos familiares de Eva Eli dos Santos 

Brum, aprovada por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 008/2015, dos Vereadores do PP e do 

Vereador do PT ao prefeito municipal, aprovado por 06(seis) votos a favor e 02(dois) votos contra. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 009/2015, dos Vereadores do PP e do Vereador do PT ao prefeito 

municipal, aprovado por 06(seis) votos a favor e 02(dois) votos contra. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 12/05/2015, no mesmo horário e local. 

Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado os trabalhos da 

presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 05 de maio de 2015. 


