
0358 

 

  

ATA N° 37/ 2015 (Ordinária) 

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro 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 36/2015, da Sessão Ordinária do dia 13/10/2015, 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 JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Agradece a presença do assessor Gelson do 

deputado Bianchini, ressalta que são sempre bem vindos nesta casa e que o Bianchini volta e meia 

andava pelo município de Capão do Cipó, ressalta que o Gelson como assessor sentiu na pele a 

buraqueira que tem na RS 377, ressalta que é um crime, diz que fazia em torno de um mês que o 

próprio não ia para Santiago, ressalta que hoje foi, mas que foi de moto, afirma que da para tirar o 

chapéu, ressalta que pobre dos carros que tem que ir todo dia para cima e para baixo, ressalta que 

tomara que o governo do estado tente fazer alguma coisa por que se não, ta muito a coisa, afirma que 

não é só no Capão do Cipó, ressalta que foi para Lajeado e a Estrela está semana e que tem umas 

partes ali por Espumoso que é de” tira o chapéu” também. Fala que ia sair uma festa que iria sair dia 

dezoito no assentamento e que agora não vai mais sair, ressalta que vão marcar outra data e vai ser 

divulgado e que estão a comunidade pede para avisar que a festa que os mesmos tinham marcada 

para o dia dezoito não ira mais sair. Fala que todo mundo do Rio Grande do Sul estão preocupados 

com a chuvarada e que Graças a Deus nosso município veio só chuva e que já está dando perca no 

trigo, mas que não vieram temporais de pedra como os outros municípios, ressalta que estava vendo 

na terra natal Miraguai que até telha de barro quebrou, ressalta que isto geralmente atinge a pequena 

propriedade, afirma que já é um recurso a menos que vem daqui dois anos no nosso município, 

ressalta que graças a Deus nosso município não tem problemas com enchentes, afirma que tem uma 

preocupação muito grande que até quinta feira disque é para chover entorno de duzentos milímetros, 

afirma que é muito preocupante esses caras que moram em beira de rio, pois é muito preocupante. 

Fala ao senhor presidente que quer pedir novamente que o seu Nelsindo Barcelo e o seu Aldemir 

ligaram para o próprio e o próprio foi olhar chegou de Santiago e foi La, mas como o próprio foi de 

moto não conseguiu varar, ressalta que pra baixo do seu Nelsindo foi colocado umas cargas de pedra 

só que foi pouco e que ali tem que até sarjeta aquela estrada para tirar aquilo, pois se formou um 

“piscinão de ramos” que o próprio não conseguiu passar e isto que a moto do próprio é alta e o próprio 

teve que voltar de novo, ressalta que o seu Aldemir tentou sair de camioneta não conseguiu teve que 

voltar de novo e só de trator e que estão a secretaria de obras olhe lá e leve uma retro e faça uma 

lagoa de contenção no lado e que coloque umas cargas de pedra para que a água não pare no meio 
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da estrada, diz ao vereador Ibanês que é preocupante, pois no Passo dos Palharines os caras 

começaram a passar a lâmina com trator para tentar dar uma recuperada nas estradas, todos sabem 

que está chovendo, mas que os produtores estão apertados, e que os trigos alguém já está perdendo 

e que então olhe com carinho para o nosso produtor por que o bicho vai pegar. Fala que tem coisa 

que a gente cobra todo dia, ressalta que o pedido de informação ainda não veio, afirma que é 

preocupante, pois dizem que é só ir lá que passa, o próprio afirma que não passam não, mas que se 

pedem aqui e os vereadores votam e não vem, ressalta que acha que o município não tem nada para 

esconder e só passar a informação para os vereadores, ressalta que tem aquele caminhãozinho e já 

faz um ano e quatro messes e até hoje não mandaram a planilha do caminhão, ressalta que fica até 

chato, pois cada vez de vim aqui falar em pedido de informação e cada dia menos. Fala que até agora 

o próprio não viu se vão abrir a sindicância dos boxeadores ressalta que foi falado na terça passada, 

porque o próprio não acredita, pois pode acontece o que acontece, mas que o processo de 

sindicância tem que abrir, por que o cara que brigou é irmão do jurídico e é do PMDB e disque vai ser 

candidato a vereador do PMDB ressalta que alguma coisa tem que ser esclarecido, afirma que não vai 

ficar quieto por isso por que se a lei é para um, ela é para todos, ressalta que se em alguns dias não 

fizerem nada, se arrebentarão a pau e não poderão fazer nada para ninguém, pois se para um pode e 

para outro não, afirma que quer esclarecimento, e o que vai acontecer sobre isso. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com  três minutos, um cedido a vereadora 

Regina Weidmann e outro cedido ao vereador Diego. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz ao Gelson que o mesmo vai ouvir os noves vereadores falando e 

os mesmos pedindo as mesmas coisas, diz pedir providências o quanto antes, e diz que deem uma 

luz pelo menos uma data que possam acreditar que o Deputado intermedeie em relação a RS 377. E 

diz voltar á tribuna depois de uns quatro meses de calma para falar de uma empresa chamada de 

AES SUL e diz a os que estão em casa acompanhando e ressalta que hoje às onze horas voltou à luz 

na casa da tia Adair, e do Negro a um quilometro da vila do Carovi que desde quarta feira sem luz, e 

diz que a colega Marilene falou que no Progresso também, e no Rincão dos Becker ainda continua 

sem luz, e diz que o cara tal de Jerderson que o mesmo tem o telefone e diz que ele sabe de que é os 

telefones ele não atende e ressalta que para isso tem que dizer uma palavra mas o mesmo diz que ira 

poupá-lo hoje de dizer a palavra que merecem e diz começa com S uma é sem outra é vergonha, mas 

diz não pronunciar juntas mas uma semana as pessoas sem luz. Diz escutando o colega Jaques falar 

sobre os pedidos de informação e diz ao colega Miguel você é o líder do governo porque será que 

essas informações não chegam fala que procura perguntar negociar e diz que seria importante que o 

vereador não sua resposta na tribuna, e sim dizer na semana que vem colegas esta aqui as 

informações, e diz que seria uma atitude legal e diz mais anda fazer uma comparação que á pouco 

tempo tinha um cidadão chamado Paulo Maluf que dizia este dinheiro não sei de que é e diz que 

agora tem o Eduardo Cunha, Presidente da Câmara, o terceiro na linha de sucessão que não sabe de 

quem é os extratos a mulher dele tudo mãoziando vinte cinco contas o Presidente da Câmara Federal 

e diz que não é ele, e diz então não é só o Maluf. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 
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presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ao Gelson, que o Deputado 

Bianchini o qual está sempre preocupado com o interior e diz que vai a solicitação dos colegas sobre 

AES-SUL, mas diz falar por seu rincão e diz que tem um vizinho seu Nelsindo, que quando a mesma 

sai de casa ainda não tinha luz na residência dele desde quinta feira, diz que água também não, por 

ter queimado o transformador e diz ser um descaso uma falta de respeito o cidadão paga caro pela 

energia e diz ligar e ficar vinte à trinta minuto na linha ninguém sabe de nada e quando aparece 

alguém para olhar os poste uma chave caída precisa outra equipe,  pede que o senhor Gelson leve ao 

Deputado talvez ele consiga alguma coisa. E ressalta que dia doze foi o dia da criança e de nossa 

Senhora Aparecida padroeira do Brasil e diz ser católica e pede a nossa senhora que proteja as 

crianças do Brasil e também os adultos, e para o Brasil todo, pois diz que a corrupção está ai, mas 

tem que ser desmascarada e diz quem está pagando por isso é o povo com o aumento do ICMS, e diz 

ter dois deputados da sua bancada que votaram, mas diz que não trabalha mais para esses 

deputados e fala que estão olhando muito o lado do governo, mas diz que o governo tem como 

manobrar as coisas e diz que pagamos sempre os encargos, pois sobra sempre para o consumidor e 

ressalta que dia quinze dia do professor, em nome do Presidente professor parabeniza os demais 

professores da rede municipal estadual e diz que os tem uma tarefa árdua de ser professor porque há 

muita falta de respeito com os professores e diz que as crianças estão levando para outro lado, não 

todas, e diz que tudo vem de casa a educação e diz tem que educar os filhos para obedecer os 

professores. A secretaria de obras que seja esparramada as pedras lá no Progresso, que faz muitos 

dias que levaram e diz que está semana com o barro quase deu um acidente de moto e pede que o 

secretário providencie sinalização, mas diz que o melhor é esparramar, e diz que na ponte com as 

chuvaradas saio às cabeceiras e que seja arrumada, pois quando clarear o pessoal começa a plantar 

e as plantadeiras enroscam lá. Deixa seus sentimentos aos familiares do Serginho, funcionário da 

prefeitura, pelo falecimento de seu pai e pede que seja providenciada uma moção de pesar. E diz que 

as estradas estão rui, pois vem chovendo bastante, mas pede que assim que clarear que seja liberada 

as patrolas para trabalhar quase que direto, pois tem três patrolas em bom estado, trocar o operador e 

a patrola continuar o serviço. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Fala ao senhor presidente que vai sair um pouco hoje dos assuntos corriqueiros, que geralmente 

são abordados na camará e vai transmitir para a nossa população e vai convidar a nossa população 

para entrar em uma linha de raciocínio, ressalta que somos um município jovem um município que 

comparado com outros um município jovem,ressalta que temos que começar a pensar em que 

município que nós queremos e o que se quer para a comunidade de Capão do Cipó e disser que as 

mãos do nosso povo está no município na nossa população, ressalta que quem define o futuro do 

município é a população do Capão do Cipó e os rumos para onde vai o nosso município ele passa 

pela política e não tem como ser diferente tanto é que a política é uma ferramenta usada para 

melhorar ou piorar uma região e uma comunidade, ressalta que neste sentido o próprio quer 

conclamar para a comunidade de Capão do Cipó justamente isto por o futuro do município passar 
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pela política que observe a postura observe o discurso observe as ações observe o que dizem os 

nossos agentes políticos, ressalta que tem que se fazer este balanço e dentro desta linha fazer 

comparações e neste sentido o próprio fica com a consciência tranquila de saber que a administração 

do próprio ela está pensando em um município a médio e longo prazo, diz que é para ver maquinários 

que está chegando obras como está acontecendo e que enfim está a e para todo mundo ver, o próprio 

afirma que isto o deixa tranqüilo e pede para que a população analise isto, ressalta que deixa tranqüilo 

por que sabe que estão no caminho certo e que dentro desta linha continue observando o que é dito e 

a posição de cada um, ressalta que é só desta forma através da política de uma boa política que a 

comunidade cresce. O próprio na qualidade de governo foi questionado na sessão passada que 

trouxesse informações a respeito da casa que incendiou lá em areias do seu Valdelir, popularmente 

conhecido como “três passos”, ressalta que a secretaria de assistência social entregou hoje para o 

próprio que até pode passar a cota para os mesmos uma listagem de todo material usado na casa, 

onde foram três mil tijolos, mil tijolos maciços e que assim por diante, ressalta que não vai ler todo o 

material que foi elencado e que então quer disser que o município ajudou e o próprio pede até que os 

colegas digam qual foi o auxilio que a administração passada deu ao senhor José Auremo Moraes 

Souto lá do Passo do Tiburcio, quando incendiou sua casa e seu galpão e façam a listagem se algum 

auxilio foi dado e que então o próprio sempre diz não se pode ter dois pesos e duas medidas.  

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

(PMDB): A vereadora fica com oito minutos, um cedido pelo vereador Rodolfo, um cedido pelo 

vereador Ibanez e um cedido pelo vereador Jairo. Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Cumprimenta o assessor do nosso Deputado Bianchini, Sr Gelson, diz 

que o Deputado teve uma votação expressiva aqui no nosso município, diz que torce para ele, espera 

também que olhe com carinho e faça o que puder para nossa estrada RS 377 que está intransitável 

cada vez pior, em meio de tantas noticias ruins política à nível Estadual e Federal, diz que quem 

escolhe os governantes é o povo, acredita que existem bons político mas é poucos, mas existem. Diz 

que vai fazer á prestação de contadas da  Semana Farroupilha como Patroa do CTG, a qual foi no dia 

de ontem e diz a todos que conseguiu com a sua patronagem fazer de várias famílias uma só família, 

diz estar muito contente mesmo com a sua prestação de conta e a pedido da patronagem vou 

explanar bem ela. De entrada na copa foram dezoito mil cento e oitenta reais, de carne mil  oitocentos 

e setenta e nove reais, de cucas setenta e cinco no total de vinte e mil cento e trinta e quatro, na 

portaria vinte e quatro mil doação mil duzentos e quarenta, doces trezentos e setenta e cinco, no total 

de quarenta e seis mil reais e cento e cinquenta e seis bruto as saídas de músicos diz que era o seu 

medo treze mil e trezentos, a missa trezentos, o segurança quatrocentos oitenta, a limpeza 

novecentos e quarenta, as gráfica quinhentos e oitenta e oito, fruteira seiscentos e vinte e três, 

mercado central novecentos reais, Dona Elur quatrocentos e oitenta, carne de porco que foi comprado 

para fazer lingüiça duzentos reais, a Cotrijui dez mil duzentos e noventa e nove, mercado de Santiago 

mil oitocentos, a Dinora que pegamos a salada cento e vinte e oito, Bazar da Avenida setenta e sete, 

farmácia trinta e cinco, os professores de dança o ultimo salário mil reais, total de trinta e um mil cento 

e noventa e oito, bruto quarenta e seis, de saída trinta e um, um lucro liquido dezesseis mil setecentos 
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oitenta e quatro reais foi o lucro da semana Farroupilha, diz ter  acrescentado mais algumas coisas 

devendo chegar a dezessete mil e oitocentos de lucro líquido, diz ainda que foi pago todas as 

despesas do CTG já futuras o fogão que compraram já pagaram  adiantado, o projeto  que tiveram 

que refazer do incêndio tinha parcelado em quatro vezes pagaram tudo adiantado,  tem livre em caixa 

descontando toda as despesas  atuais e futuras do CTG  dezesseis mil reais em caixa, diz que este 

dinheiro  vão investir  numa frente bonita para o CTG, que conseguiram organizar dentro, e querem 

fazer uma frente tradicionalista, diz ainda que marcaram já o edital, dia vinte e seis de outubro que 

vão lançar o edital, espera que apareça  a chapa  para assumir  agora que está bom  de trabalhar diz 

que nunca vai desprezar o trabalho que o Paulinho fez, o trabalho que Senhor Fiorindo, e  que o 

Miguel  fez ali dentro do CTG,  porque eles fizeram mais  que puderam, diz que teve a sorte de 

conseguir montar um equipe que foi nota dez  a patronagem, e ressalta que  ontem  se emocionou 

bastante,  diz que tinha bastante receio da Semana Farroupilha  porque o compromisso foi dela a qual 

contratou os conjuntos, se desse prejuízo quem iria pagar seria a mesma, diz ter ficado muito 

contente com este resultado que tivemos, mais ainda com a receptividade do povo, que participou dos  

eventos,  apesar da chuva, do tempo da crise. Agradece os doadores da Semana Farroupilha, os 

doadores de vacas, e diz ter ganhado três vacas este ano, uma do Senhor Joares Vendrusculo e 

Liliam Vendrusculo, do Senhor Paulo Menighini e seu Vicente eo Adroaldo Beltrão do Nascimento, diz 

ainda que as vacas de primeira carne macia, e que o pessoal elogio bastante, diz ter ganho dezessete 

ovelhas do Senhor Acilon Jesus, Beto Cazarteli, Sergio Basso, José Antônio Dutra, Odilon Rosado, 

Gelson weidmann, André Richter, Francisco Nascimento, Serafim Garcia Rosado, Ade Tamiosso, 

Jorge Bilo, Juca Picolli, Felipe Lima, Cristiane e Diego Baraciol, Amauri Melo da Vida, Anabor e Dona 

Maria, fala ainda que as ovelhas eram de primeira, diz que ganharam quilos de carne do Adelmo 

Fracaro Cardoso, do seu Alcides Meneghini, Jairo Rosado, Rogério Richter, e demais pessoas que 

leu as quais doaram dinheiro, arroz, salada, várias coisas, Tania Brusman doou soja, Jilmar Palharini, 

José Inácio, Antônio Mulazane e Daiane Mulazane, João Vargas, Telmo Dona Judite, Cezar e Maria  

doaram vinte e quilo de mandioca descascada, o Anselmo Fracaro Cardoso, Luiz Carlos Santos, 

Cristiano Cortes Pinto, Aldonei Camargo, loja Alternativa, Jarlan Zucoloto, Jairo Rosado, Evandro 

Brum Garcia, Paulo Nascimento, Adir smaniotto, Ligia smaniotto, Fabiane, Senhor Fortunato, 

Rosângela Gubert, Regina Weimer, Pâmela, Denise, Tiago Nascimento, Orique Garcia de Brum, 

Dona Dinora Vendrusculo, Antoninho Gubert, seu Clodomiro Dechere, Cailir, Chico Alcântara que 

doou vinte e quilo de feijão para feijoada, seu Alcides popular “ratão”, Ana Richter, Dariane Dona 

Dulce, agradece a afirma Três Tento, Agrofel ao Grupo DBV pelo empréstimo das mesas de madeira, 

ao Grupo  Fazendo Amigos,  e em nome do seu Alacir que emprestou os cavaletes, a parceria 

excelente que fizeram com a escola Júlio Biasi, agradecer administração por ter incentivado 

financeiramente e apoiado o CTG com os professores,  agradece os colegas vereadores  a Câmara 

de Vereadores que proporcionou cinco mil reais, da  indumentária gaúcha de todo o elenco artístico, 

agradece muitos os pais  que levaram as crianças os integrantes do grupo,  aos carneadores, as 

prendas, minhas Anita da cozinha  que trabalharam aos Bentos Gonçalves  são os assadores, as 

cabeleireiras que fizeram todo o penteado para o prendado para a Semana Farroupilha, ao Diego pelo 
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empréstimo do gerador, que graças a Deus não precisamos  não faltou luz também, agradece a 

costureira Elaine a Neninha  a outra moça que trabalharam com elas, agradece o Mario  o seu vice 

patrão  o patrão lá da sua casa Claimar Weidmann não arredou o pé do seu lado, diz que o mesmo  

estava sempre trabalhando com a mesma, agradece mais uma vez de coração toda a comunidade do 

Capão do Cipó que prestigiou está Semana Farroupilha cada noite um conjunto cada dia um cardápio 

muito obrigada diz estar muito feliz   e quer dizer as pessoas que continue frequentando o centro 

tradição gaúcha do Capão  do Cipó, deseja um grande abraço e um beijo no coração de cada um que 

valorizaram e prestigiaram o seu trabalho . Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Diz que conversou com o Gelson e que ele vai levar para o Deputado Bianchini sobre o estado que 

está a RS 377 e diz que segundo as notícias, vai começar dia quinze e diz que espera que comecem 

o trabalho para atender melhor a comunidade Cipoense que ocupa muito a RS 377. Secretaria de 

obras pede Patrolamento e encascalhamento na estrada do bocal de freio da Quatorze de Julho, pois 

o pessoal esta comunicando que chove o transporte não entra para pegar os alunos e diz ter que 

colocar um cascalho para que o micro ônibus possa entrar e diz o Malheiro falou que tem pedra perto. 

Sobre a AES-Sul ressalta que falou com algumas pessoas e diz que na sua casa faltou luz um dia e 

pouco e os produtores de leite que estão de cinco a seis dias e diz ser uma coisa que não tem 

fundamento e ressalta que a rede começou de Santiago Pará cá parece ter parado, pois não se vê 

mais ninguém lá e diz que têm que valorizar mais o povo do Capão do Cipó, pois imaginarem uma 

pessoa que tira leite cinco dias sem luz e a conta no fim do mês vem igual e se ficar cinco ou seis dias 

a tesoura pega e não prestam serviço de qualidade, mas quando cortam é de qualidade o serviço 

deles, pois diz estar preocupado com isso. Parabeniza todas as crianças do Capão do Cipó e do 

Brasil e os professores, que na realidade eles vêm ser o segundo pai para os filhos e diz que nós 

educamos, mas eles alfabetizam e diz que estar difícil ser professor, pois na realidade alguns até 

batem nos professores e eles não podem fazer nada é poucos casos, mas acontece. Sobre 

sindicância diz que tem que abrir uma sindicância, pois diz lembrar muito bem que foi acusado pelo 

Erico Rosado de ser investigador de policia em Manoel Viana e diz que agora deu esse problema com 

o irmão dele e ele vai ter que abrir a sindicância, pois essa sindicância tem que constar lá na justiça, 

se o rapaz entrar na justiça vai ficar feio e diz tem que apurar os fatos se ouve culpado ou inocente, 

pelo menos para clarear a situação que isso já e a segunda vez que acontece e na primeira vez 

passaram a mão por cima na segunda de novo a manhã ou depois acontece o pior e daí não adianta 

chorar, e diz que se corta o mal pela raiz senão alguém sai prejudicado. Deixa os votos de pesar aos 

familiares do Serginho e seu irmão que perderam o pai seu Brasil Rodrigues e, diz que isso faz parte 

da vida chega a hora eles vão e os filhos choram e isso é normal e a vida tem que tocar para frente. 

Diz ao colega Miguel sobre a casa ressalta que falou com a secretária hoje e a Prefeitura deu três mil 

e oitocentos reais ea Câmara deu quatro mil reais e o Lions pagou a mão de obra três mil e diz que a 

secretária explicou para os mesmo e diz clarear a situação e a casa sai bem menos de dose mil que o 

Prefeito falou saiu num total de sete mil e oitocentos e nesse está os quatro mil da Câmara de 

Vereadores e diz não ter saído dose e sim sete mil e pouco. Sobre as chuvas diz ficar preocupado, 
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pois marca para amanhã muita chuva e praticamente vai colher os trigos e diz ser complicado alem de 

não valer nada acontecer isso é problemático. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com seis minutos, um cedido pelo 

vereador Rodolfo. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Parabeniza colega Rodolfo que faz mais de vinte anos que é professor da Escola do Carovi e diz que 

dia quinze é dia do professor deixa seu abraço a todos os professores do município e parabeniza 

todas as crianças que dia doze foi o dia delas, e diz que um dia também foi criança. Em nome da 

bancada e de todos os vereadores pede uma moção de pesar a os familiares do Serginho que perdeu 

seu pai. E diz ter estado no assentamento na parte da tarde visitando e passando pelas estradas diz 

ter umas pontes que se chover mais uns cento e cinqüenta a duzentos milímetros de chuva como está 

marcando, diz que vai ser complicado os carros passarem por aquelas pontes, e diz que tem alguns 

trechos que está precisando umas cargas de pedras e não só no assentamento como no município 

em geral, e diz que a ponte que vai ao Jorge Bilo, pede que o Executivo tome providência o quanto 

antes, e diz que no Rincão dos Vargas onde o João faz transporte escolar, está precisando pedras na 

estrada e diz que pensando que vê o quanto está difícil a Prefeitura colocar algumas cargas de pedras 

nas estradas. E diz que as pessoas pedem para perguntar por que o rolo faz mais de semana que 

está em cima do caminhão, vai pneus, as molas e diz que o rolo pesa no mínimo dezesseis mil quilos 

e pede que desçam o rolo para que amanhã ou depois não tenha que trocar o jogo de mola ou pneus 

e diz ser simples é só colocar numa sarjeta, e tirar o rolo de cima do caminhão, para que futuramente 

não venham ter problema com o caminhão. Sobre a AES-Sul diz ser uma vergonha e fala ter ligado 

para o gerente, hoje tem gente com mais de sete dias sem luz e ele disse para o mesmo que tem 

mais de sete propriedades que queimou o transformador e no mínimo três ou quatro dias para chegar 

os novos transformadores. Sobre o asfalto diz ser um caos quem vai a Tupã e Jóia diz não ter como 

andar e diz ter ido domingo para Ijuí e levou  três horas de viagem. E diz que pela tarde visitando o 

Parque da expo Cipó juntamente com o colega Alacir fiscalizando o que e do município que é seu 

direito e diz saindo por lá encontrou uma mala de chave atirada no chão e ressalta não saber que 

largou ou deixou e para o mesmo não interessa, é dinheiro público de todos que pagam impostos, e 

diz querer saber onde está à responsabilidade é uma caixa de cachimbo de alta pressão e custa mais 

de setecentos reais para o cofre público, e diz não saber se amanhã estaria e trousse para Câmara de 

Vereadores e vai fazer entrega para o lide de governo que ele entregue para o dono, pois não sabe se 

é da secretaria da Agricultura ou das obras e diz ser fiscalizador do povo e alguém tem que ser 

responsável, pois estava lá atirado no chão e que líder de governo entregue para a Prefeitura que 

amanhã ou depois quer saber quem foi o responsável que deixou atirada a pasta de cachimbo que 

entregará ao líder de Governo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SD): O vereador fica com quatro minutos, um cedido à vereadora Regina 

Weidmann. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Saúda o 

Gelson assessor do Deputado Biaquini e diz ter uma preocupação para colocar para o Gelson que diz 

que tem falado freqüentemente nesta casa a respeito da RS 377 e diz se o senhor cruzou por ela 

deve ter visto a situação que está  Capão do Cipó, e principalmente a saúde do município que passa 
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todos os dias os veículos públicos para ocupar o hospital de Santiago Santa Maria, Faxinal, e diz ser 

caso de ficar envergonhado e diz que deram uma entrevista na feira de Santiago que as pessoas 

entrassem na Florida, mas diz ter achado uma pouca vergonha e sair nos Palmeiros foi à idéia que 

deram, mas o mesmo diz que da idéia é fechar a RS 377, e diz que ao menos tem que ter um 

representante porque abandonaram os mesmos, diz falar a verdade e diz tanto pelo governo 

Municipal, Estadual e Federal. Diz que a produção que sai do município que paga os impostos, e diz 

que o Deputado Bianchini foi uma pessoa que teve muito voto no Capão do Cipó e ressalta que tem 

que ir na assembléia e falar a situação que está, imaginem se iniciar uma safra de grão diz não ter 

estrada para escoar a safra do município e da região e diz que Ijuí e Santo Ângelo cruzam pela RS 

377 e diz a coisa estar muito complicada, fala ao Gelson que bom que o senhor teve o desprivilegio 

de vir nesta estrada. Diz ser muito bem colocada a situação da AES-SUL e diz que esse Geder, quem 

tem que ligar para ele são duas pessoas do Capão do Cipó que se chamam Prefeito Meneghini e o 

Cristian, secretário do planejamento, que são amigos íntimos e certamente se eles erguerem o 

telefone ele vai atender, diz que o dos mesmos não adianta mais não atendem e diz que os parentes 

lhe pediram para ligar parece 0800 e diz ser uma sacanagem, mas diz que certamente o do Cristiane 

e do Prefeito eles atendem, diz que eles que tem que ligar. Em nome do Presidente parabeniza todos 

os professores e ressalta que ser professor deveria ser uma tarefa de orgulho, para o país e para 

todos, fala ainda que deveria ser  uma classe muito valorizada e tratados de maneira diferente, e diz 

que é com muito orgulho que comemoram o dia quinze dia do professor, em nome do presidente e de 

todos os colegas pede que a casa encaminhe uma moção de pesar ao colega Serginho pelo 

falecimento de  seu pai Brasil Rodrigues de Nunes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com quatro minutos, um cedido à 

vereadora Regina Weidmann.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes 

da 87.9. Agradece a presença do assessor do deputado Bianchini o Sr. Gelson e que a expectativa 

nossa é que venha uma boa noticia sobre a RS 377 já que estamos desiludidos e não tem mais 

esperança que conserte a RS 377 pelo tempo que faz e que prometem, ressalta que já vem de anos 

isto ai o próprio lembra de um dia que estava na cipoense e o cara deu a entrevista direto do DAER 

direto para a cipoense que o mês que vem começava, afirma que isto já faz um ano e ate hoje, e só 

olham a RS 377 se deteriorando mais cada vez e que então o próprio não sabe e só vai rezar e pedir 

a Deus para que isso realmente isto aconteça. Deseja ao professor Rodolfo felicidades pelo dia do 

professor que vai ser quinta feira a todos os professores  estaduais e municipais do nosso município e 

disse que estão aqui graças ao ensino que tiveram ao professor que ensinou e que está dia a dia 

labutando para dar o melhor para os nossos filhos, ressalta que ensinamento é tudo e educação é 

tudo, dizia a mãe do próprio que a única coisa que a mesma teria para dar para o próprio era o estudo 

e que era para o próprio estudar, ressalta que não fez faculdade por que não tinham recurso. Fala que 

ontem dia da criança e Nossa Senhora Padroeira do Brasil, diz que estamos protegidos e devemos 

rezar mais por que proteção nós devemos ter sempre no dia a dia na hora a hora e que é através da 

oração que nós conseguimos trilhar nossos caminhos, e dizer do dia das crianças que ali no Bairro 

Santo Antonio tiveram uma bela festa novamente, agradece toda a diretoria que se engajou mais uma 
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vez para o sucesso daquele bairro e o sucesso das crianças que lá estiveram ganhando o seu 

presentinho através do Bairro Santo Antonio, ressalta que foi bastante vantajoso para a comunidade 

que mais uma vez se reuniu ali, ressalta que tiveram visitas de pessoas de Ijuí na festa, afirma que 

faceiro estava o gauchinho da visita que se apresentou no bairro. Fala que aqui também tem a 

campanha da menina Raissa de São Luiz que tem Epidermólise bolhosa, dos quais a Eliane que é 

irmã do colega Emerson do Carovi está encarregada então de fazer arrecadações e que então 

alguém que quer doar alguma coisa para essa menina é só procurar a Eliane lá do Carovi. Fala que 

sobre a falta de luz e que os problemas que tivemos agora nos últimos dias de falta de água nas 

comunidades deu-se aos problemas de energia elétrica, ressalta que a AES SUL é incrível, diz que 

aqui falaram os colegas anteriormente que não tem mais o que fazer, se bem que diz a vereadora 

Marilene que tem que agradecer por que trocaram o transformador do pregresso e que lá  já tem luz e 

água, ressalta que tem localidades ai que só Deus sabe, afirma que o Laércio ali embaixo fazia cinco 

dias que estava sem luz o próprio não sabe se ligaram a luz para o mesmo ontem , afirma que é uma 

falta de comando. Fala que o poço do Carovi hoje de manha por falta de energia elétrica ressalta que 

estava passando a camionete da AES SUL e estava o nosso eletricista lá por que não tinha como ser 

o mesmo para mexer na parte elétrica da AES SUL e pediram para o cara ir lá e o mesmo disse que 

não podia só com ordem da central de Santa Catarina, ressalta que o Emerson estava junto e não 

deixou o cara sair e ligou para o vice e este ligou pro Jederson e o mesmo ligou para a central e que 

ai autorizou o cara arrumar, do contrário não teriam arrumado e não teria água ate agora. Agradece. 

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

Líder de Governo. Pede permissão ao senhor Presidente para que neste espaço possa responde o 

colega vereador Diego. Fala ao colega vereador que não vai receber está caixa de cachimbo que está 

em posse do mesmo, por dois motivos, primeiro por que o próprio não sabe que condição o mesmo 

encontrou está caixa de cachimbo, e em segundo que não é a função de líder de governo estar de 

posse de bem publico e que então o mesmo está com o bem público e que o mesmo entregue onde 

achar conveniente ou bem entender e que então por esse motivo o próprio não recebe está caixa de 

ferramenta a qual o mesmo está com a posse, ressalta que muitas vezes fica raciocinando e não sabe 

o que se passa na cabeça de certas pessoas. Fala que sabe da carência de pedras do município, e 

sabe da importância que tem o cascalho para correção de estradas, pois hoje tem cascalheiras que 

estão operando no município e elas estão devidamente licenciadas, ressalta que tem um caso que foi 

dado inicio a papelada da parte ambiental de uma determinada cascalheira, ressalta que aconteceu 

antes de ter acontecido denuncia a FEPAN, afirma que hoje a cascalheira está devidamente 

licenciada, ressalta que hoje está vindo multa para o proprietário da área e que é um produtor rural do 

município e que não cabe citar o nome, afirma que o mesmo por boa vontade cedeu o cascalho para 

o município, e que este cascalho iria ser empregado nas melhorias de estradas do município, 

pergunta o que faz um cidadão inconseqüente de ligar para a FEPAN e a FEPAN vem ai multar e com 

isto prejudicar, ressalta que é lógico que a defesa foi feita até por que tem toda a documentação que a 

legislação permite, ressalta que este tipo de atitude é mesquinho e são atitudes que ao invés de 

ajudar para o desenvolvimento só ajuda para o insucesso, ajuda para que as coisas não de certo e 
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que infelizmente temos que conviver com pessoas que pensam desta forma, ressalta que quando 

comentou no discurso anterior é importante que a comunidade comece a pensar e pense e raciocine e 

identifique quem são estas pessoas que tem este tipo de atitude. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Da os parabéns as 

crianças que são o futuro do país, e ao dia dos professores que sem eles a gente não aprende ler 

nem escrever, ressalta que os professores deveriam ser mais valorizados como o professor Rodolfo 

que é vereador e professor, ressalta que o próprio foi um que falou que o Sartori tinha que ficar quatro 

meses sem pagar o salário do mesmo por ter votado no Sartori. Fala que uma coisa que acha 

engraçada foi que aumentaram os impostos e este mês pagaram todo mundo, ressalta que não tinha 

crise e que estavam blefando, afirma que faziam as coisas e só se queixavam que não tinha e não 

tinha, afirma que simplesmente pegou uns “malas”, diz para o Gelson que é meio ”bocudo”, ressalta 

que o Sartori foi lá e pegou os deputados para aumentar os impostos, e que ai já terminou a crise no 

Rio Grande do Sul e teve dinheiro para pagar todos os impostos, afirma que é quinem aqui no Capão 

do Cipó, pois tem um projeto para criar mais um “CC” para professor de educação física, o próprio 

afirma que vota contra, pois se estão em crise tem que conter despesas e que já está aqui para ser 

votado, mais um “CC”, ressalta que seu voto é contra e que já está falando aqui. Fala da AES sul que 

é uma vergonha, ressalta que o Salvador o seu Claudir, o seu Lealdo e a dona Tiéca não tem luz 

desde quarta feira, afirma que esses dias eram as cooperativas que colocavam uréia e terminavam 

com o produtor e que agora a AES SUL está terminando com o resto, ressalta que tem uns que tiram 

leite e tem que colocar fora por que não tem luz e estraga, afirma que isto é uma pouca vergonha e 

que deveriam montar um posto da AES SUL e ficar no Capão do Cipó, e que ai se não atenderem ao 

telefone é só ir ali, afirma que liga para lá não adianta por que são tudo uns “mala”. 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: Parabeniza e pela data de quinze 

de dez, dia dos professores das escolas aqui do nosso município, Estadual e municipal, os 

aposentados que já deram o seu tempo, mas que nunca vão deixar de ser professores, diz que é bom 

termos uma data para ser lembrado. Fala que quer de público parabeniza a colega vereadora e 

Patroa do CTG pela demonstração do trabalho da equipe dela que fez na Semana Farroupilha, diz 

ficar o registro aqui, quando uma entidade bem administrada apresenta resultado e segue em frente. 

Dedica à menina chamada Eliane, que em nome da Eliane e demais colegas que lá na turma vinte e 

um da escola Macedo Beltrão estão juntando um “troquinho” para aquela menina que tem uma 

doença que não pode abraçar, as meninas lá estão passando numa lista, pede ao senhor líder de 

Governo que quando estas meninas juntarem, arrume um carro da Prefeitura Municipal levar estas 

jovens lá em São Luiz para fazer a entrega, fala ainda que está é uma ação da Leandra,  Eliane e da 

Bibi que estão lá trabalhando fica este pedido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Deixa os votos de pesar a família do colega Sérgio o qual 

perdeu seu pai no dia de ontem, e diz que deste caminho ninguém escapa e que é difícil, mas que a 

família tem que ter força e superar esses momentos difíceis. Fala que quer falar das prestações de 
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contas da colega Regina e da os parabéns a mesma e aos que patronearam junto com a mesma, e 

dizer que isto tem um nome que é competência e que os mesmos foram competentes na condução 

destes dois anos de patronos do CTG General Gumercindo Saraiva. Da os parabéns também ao dia 

das crianças e ao dia do professor que juntamente com a família desempenha um papel fundamental 

do futuro cidadão, ressalta que com relação a está mineira, diz ao colega Rodolfo que este tipo de 

situação faz o problema de cada um se tornar pequeno, ressalta que o mesmo pode ter certeza que o 

que depender da administração municipal para auxiliar neste sentido o mesmo pode contar com o 

próprio e sua administração. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala que o colega Jaques disse a 

respeito dos pedidos de informações, e que junto com o mesmo assinaram uns pedidos de 

informação e já faz seis anos que estão esperando, afirma que ficou da administração passada e que 

ficaram uns oito pedidos de informação que não responderam, ressalta que não compartilha disto e 

que vai ver com sua administração e vai pedir para que estes pedidos de informação passem por 

aqui, pois até a própria sempre vota a favor, pois ninguém tem nada para esconder, pede para que 

mandem o quanto antes os pedidos de informação para esta casa, também se junta aos colegas com 

sentimento ao Serginho pela perda do seu pai. Fala que envelhecer e ver os filhos crescerem, 

conhecer os netos e morrer na idade que o pai do mesmo morreu é um privilégio negado a muitos 

hoje em dia e que Deus ampare o mesmo em tudo. Fala que sobre a AES SUL é uma coisa que já 

não sabe o que podem fazer como vereadora em relação a AES SUL, ressalta que é uma pouca de 

uma vergonha e que está pessoa que o Vereador Rodolfo falou, o Jederson ,não é mais responsável 

e que o mesmo foi trocado de setor lá dentro, e que então não é mais com o mesmo. Fala que só para 

complementar que a própria falou da patronagem que dia vinte e seis de outubro vão lançar o edital e 

dia nove de novembro irão fazer eleição e o baile de posse, e do dia doze de dezembro que vai ser o 

jantar baile de posse dos novos patronos e que estão planejando fazer um jantar italiano para 

encerrar a patronagem e estão esperando abrir o edital, pede para que apareçam pessoas 

interessadas para assumir o CTG e vestir a camiseta da tradição e seguir em frente ao trabalho. Fala 

que em nome da professora Adair a esposa do seu Bento lá do Carovi, parabeniza todos os 

professores que dia quinze é o dia do professor. .Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP. Comenta o que o colega Ibanez falou, que sugeriram de 

irmos pela Florida, diz o mesmo que sugeriu ir pela Coimbra, Jóia Augusto Pestana e ter aumento do 

ICMS, comenta que isso é vergonhoso para o povo Cipoense, não ter um asfalto de qualidade para a 

nossa população andar, fala que  o trabalhador trabalha  e o dia que tiver que se deslocar tem que 

sair pela estrada de chão porque o asfalto não da para andar não tem condições. Sobre o governo, 

diz que é imposto e mais imposto e que o mesmo pago e vai pela estrada de chão. Parabeniza o 

senhor Deputado Bianchini de ter votado contra aquele aumento de ICMS, diz que os deputados do 

seu partido que votaram a favor ele não vota mais, diz ficar bem claro e já mandou avisar para os 

mesmos não vão ter seu voto.comenta ainda que o produtor que produz e chega ao mercado e no 

outro dia já subiu placa que os produtos subiu porque sobe o ICMS, gasolina e o gás subiu, diz que é 

o povo que paga, pois o governo acha algum problema é um imposto para cima do povo, parabeniza 
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a patronagem do CTG através da patroa, parabeniza pela bela festa, pela organização, diz que tendo 

companheirismo e organização as coisas funcionam, sobre o nosso Ministro da saúde que vai 

assumir, diz que o mesmo quer tacar  CPMF de quem da cheque e de quem recebe, comenta que ai 

fica fácil de governa, pois  pega uma pasta que não tem dinheiro ai vai e cria imposto e o povo paga, 

diz ser uma absurdo cobrar dos dois ai quer dobrar o valor cobrando do povo. Quanta denuncia diz ao 

colega Miguel que isso faz parte do passado o calcariador chegava à lavoura para passar e tinha que 

sair cedo porque já tinha uma denuncia e a FEPAM já estava chegando. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Fala 

ao seu colega Alacir que realmente foi bem lembrado a sua pessoa, parabeniza o Deputado Bianchi 

que esteve a coragem e a firmeza de votar a favor do povo que o elegeu, e que o mesmo certamente 

vai lembrar-se das próximas eleições, parabeniza duas pessoas primeira a senhora Regina e já disse 

nesta casa  que vamos reelege ela e dar os parabéns  pelo belo trabalho a frente  do CTG 

Gumercindo Saraiva é dito pelos ambos colegas vereadores deixar um registro nessa Casa, diz que  

já falou sua opinião a vereadora continuar mais uma vez, fala ao presidente Rodolfo concorda com 

mesmo foi grandioso o que a senhora fez no CTG tirou a política de lado e trabalhou pela grande 

entidade do Capão do Cipó e diz com orgulho só assim vai crescer o município dessa forma. 

Parabeniza a uma pessoa que tem muita consideração e certamente muitas pessoas dessa Casa o 

Doutor Rubem que comemorou o aniversario sábado e quer mandar um abraço para ele e a dona 

Susana, Gabriela e Felipe pelo aniversário e pelo ser humano que é, deseja muitos anos de vida e 

prosperidade quer deixar registrado aqui nessa Casa e gostaria de dizer vereadora Regina agilizasse 

aquela idéia que teve de ajudar os produtores que hoje outra comunidade que os “caras” estão 

fazendo de lâmina, que destinasse uma patrola, diz estarmos com quatro máquinas novas, fala ainda 

que não da para admitir que os produtores estejam fazendo suas entradas com lâmina, diz ainda que 

gostaria que a senhora falasse com prefeito e o vice para agilizar para realmente sair do papel. 

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

Partido, PDT. Deixa os votos de pesar a família do Serginho nosso colega pelo passamento do seu 

pai Senhor Brasil, fala que a patrola estava lá para Areias hoje,  que o único dia após vários dias de 

chuva, comenta que estavam fazendo a estrada do senhor Ivanir até o bueiro, empedraram toda e 

estão dando condições de trafegabilidade para os nossos produtores. Em relação ao outubro rosa lhe 

passou a secretaria hoje, que amanha vão ornamenta o posto de saúde, diz ainda que não haverá 

festa este ano, motivo de falta de recursos, fala que o importante é que tenha medicamento exames 

para o povo, faz uma comparação ao colega Diego, diz a ele imaginar a minha pessoa no governo 

passado, chegar aqui na câmara de Vereadores com a maleta de cachimbo ou da secretaria a ou b o 

que aconteceria para o vereador Jairo, diz que certamente estaria na cadeia até hoje e que  iriam lhe 

taxar de ladrão disso daquilo, como foi taxado de ladrão de água, explica ainda, que um pedreiro 

estava construindo para o mesmo, e cortou um cano e colocou uma torneira  que era mais perto, um 

dia apareceu no jornais como ladrão de água, fala ao colega Diego que imagine uma coisa dessas 

com a maleta de cachimbo do poder público, diz ainda que deveria deixar lá na oficina se é da 

secretaria, diz ainda que é lá que está funcionando a secretaria da agricultura , comenta ainda que o 
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mesmo não têm que pegar nada, e que certamente estavam trabalhando e amanhã precisaram desse 

cachimbo, diz ainda que o Senhor deve devolver no mesmo lugar Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OF. Nº 47/2015, da secretaria municipal de saúde. MOÇÃO 010/2015, dos vereadores aos 

familiares de Adelina Garcia Maria, OF.209/2015, do gabinete do prefeito, enviando Projetos de Lei 

040/2015 e 041/2015. PROJETO DE LEI N° 040/2015 do Poder Executivo, que “Autoriza a 

contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado de 01(um) professor de educação 

física para atuar no programa NASF da secretaria municipal de saúde e da outras providências”. 

PROJETO DE LEI N° 041/2015 do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter 

emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) agente comunitário de saúde para atuar junto as 

unidades sanitárias do município de Capão do Cipó”. MEMORANDO Nº025/2015 do Controle interno 

do Poder executivo municipal “solicitação de informação”. OF.201/2015, do gabinete do prefeito, 

encaminhando cópia da “lei 809/2015, que autoriza o Poder Executivo municipal a proceder á  

permuta de bens imóveis da administração pública por parte de bem imóvel particular e dá outras 

providências”. CONVITE do presidente da comissão de orçamentos e finanças da câmara municipal 

de vereadores, convidando para audiência pública, às 14horas do dia 20 de outubro, para tratar sobre 

a LDO – Lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício de 2016. Após o senhor Presidente convida 

os colegas para discutir e votar: MOÇÃO 010/2015, dos vereadores aos familiares de Adelina Garcia 

Maria, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, 

que será dia 20/10/2015, 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, 13 de outubro de 2015. 

 

 

 

 


