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ATA N° 41/2015 (Ordinária) 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro 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 40/2015, da Sessão Ordinária do dia 03/11/2015, 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. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que ontem estava 

marcada a eleição da patronagem do CTG General Gumercindo Saraiva, com quarenta e oito horas 

de antecedência para a entrega das chapas com intenção, mas, infelizmente, não apareceu ninguém 

interessado em assumir e resolveram estender o prazo para que alguém queira assumir as rédeas e 

tenha um pouco de compreensão e se doar um pouco para a comunidade, pois é um trabalho 

voluntário, não tem salário, tem serviço, mas é algo gratificante trabalhar pela nossa tradição. Irão 

estender até o dia dois de dezembro, se houver interessados, e se amanhã houver interessados pode 

a procurar, ou ao Mário ou a Silvane, secretária, não tem hora e nem dia, e levar a chapa com as seis 

primeiras pessoas: Patrão, Capataz, 1º Sotacapataz, 2º Sotacapataz, 1º e 2º Agregado Fiel e depois 

essas seis pessoas se reúnem e montam as invernadas. Diz que irá ajudar no que pode, só que como 

patroa, independente se dia dois existir ou não uma chapa, estará entregando a patronagem, pois 

acha que já deu sua colaboração. Ano passado estava feliz, pois tinha interessados, com um ano pela 

frente, e agora, na hora de entregar, não apareceu. Espera o pessoal, de braços abertos, que se 

manifeste e assuma o nosso CTG. Conversando com a secretária municipal de Assistência Social, 

Ana, ela lhe colocou algumas coisas a respeito da 9ª Conferência Estadual da Assistência Social, 

realizada em Porto Alegre. Cita que ela lhe colocou que serão criadas quinze leis a serem 

encaminhadas para a União e o Estado, as quais valerão por dez anos, até 2026. Diz que foi ela e a 

Marli, esta como delegada e a Ana representando o município, sendo que a Marli fora escolhida 

coordenadora de um dos grupos, e do que ela ficou escolhida, só dele foi tirada cinco leis dessas 

quinze, uma delas, muito importante, é que se destine cinco por cento da arrecadação da União, 

Estado e Municípios e seja destinado para as Secretarias de Assistência Social para que se 

estabilizem melhor, e sejam como qualquer outra secretaria, a exemplo da Saúde, que sobrevive de 

arrecadações. Ela também lhe falou sobre o incentivo financeiro para o nosso jovem ficar no campo, 

pois, hoje em dia, o pessoal vai embora trabalhar. Destaca que foram vários temas importantes, e que 

bom que Capão do Cipó se fez presente. Cita que a Ana lhe colocou que chegaram algumas doações, 

as quais estão organizando e mais tarde irão passar a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 
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ouvintes da 87.9. Fala sobre a estrada que dá acesso a ponte do finado Martiminiano Cardinal, que 

acha que a prefeitura tem que dar uma prioridade para essa estrada, pois como o acesso asfáltico 

está ruim o pessoal sai por ali e aquela ponte está terrível, as pranchas, carro pequeno está difícil 

passar, pois estão levantando e esfarelou tudo. Acha que tem que trocar as pranchas ou a ponte, mas 

que tem que ser feito serviço, pois os carros pequenos estão passando muito pelo desvio e está ruim 

o lugar. Faz pedido do seu Joãozinho Sauer para encascalhar lá no assentamento, pois o leiteiro e o 

transporte escolar não querem mais entrar, se chove não sai, virou dois valos lá e ele disse que ia 

pedir, pois não tem máquina para fazer e não arrumaram. Pede que a Secretaria de Obras dê uma 

olhada naquela estrada e arrume, tem vários outros moradores que ocupam. Diz que quem desce 

para o Inhacapetum, está formando uns borrachudos, do Clube para lá, lugar ruim que caminhões 

passam e tem que ser arrumado. Acha que temos várias patrolas, chove bastante, mas sempre 

choveu e vai parar e isso vai ser assim. Temos caminhão e dá para levar cascalho e arrumar essas 

partes, que o pessoal pede e é o principal a ser feito. Sobre o ronda do parque da feira que foi falado 

semana passada que ele iria “passar chumbo”, diz que o edital consta que ele não pode andar 

armado. Irão fazer um pedido de informação na segunda-feira com o porte e o registro da arma que o 

‘cara’ andava, que o Jairo é testemunha que ele andava armado, como falou na terça-feira passada 

que ele estava armado e ia “passar chumbo”. Querem isso e vão mandar ao Ministério Público, pois 

acha que a pessoa tem que saber o que está falando aqui, pegam a ata e a gravação. Explica o que 

aconteceu com o Diego, dizendo que o mesmo lhe ligou às duas horas da madrugada para saber 

onde estava a retro escavadeira, se não sabia se estava no Elisandro, o que disse a ele que lá não 

pega e estavam tentando ligar. Diz que a mulher dele não sabia, saiu de casa para trabalhar, a irmã 

dele também não e estavam preocupadas, pois eram duas horas e não tinha voltado. Diz que estava 

o Diego, a mulher do Arlan e a irmã do Arlan junto, fizeram a volta no parque para ver se a retro 

estava lá, pois podia ter acontecido alguma coisa, e não estava. Cita que ligaram para o Régis e não 

pegava o telefone também, pois ele estava lá esparramando calcário até as três da madrugada. Diz 

que ele não foi lá procurar jogo de cachimbo nenhum, pois viu quando o jogo de cachimbo estava lá, 

estava junto com ele e o rapaz disse que esqueceu lá, e deu. Acha que são pessoas que querem 

denegrir a imagem do Diego, e acha que não é por aí, tem que se ter respeito pelos colegas e não 

fazer isso, pois o Diego pelo que sabe não tem nenhuma ocorrência policial, ainda, e tem alguns que 

não cabe mais na mão. Pede respeito aos colegas, companheiros, se ele não foi fazer coisa errada e, 

certamente, o ronda estava lá. Diz que o ronda tem que fazer três viagens a noite entre a prefeitura e 

o parque, está no edital. Diz ter certeza que ele faz isso, e sabe até quem estava lá e sabe que ele 

não andava armado, e não pode. Diz que tem que ter o poder e não trepar para cima dos 

companheiros, pois afinal são todos colegas, e jamais o Diego irá pegar alguma coisa que não é dele. 

Diz que isso sabem que não faria, e se estava alguma coisa lá que foi esquecido o funcionário 

admitiu, quiseram que ele assumisse que eles iam botar trabalhar, mas ele foi bem homem e disse 

que ele não ia assumir, pois ele não ia voltar  a trabalhar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Visitou hoje, pela parte da tarde a localidade do Carovi, passando 
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pelo Passo do Tibúrcio, vê alguns trechos com dificuldade, assim como colega Alacir comentou sobre 

o trecho do Passo da Areia que, hoje, está sendo o desvio do asfalto, que está ruim, e ali é um meio 

de cruzar. Torce que o Executivo tome providências quanto à ponte, senão depois que cair um ônibus 

ou um caminhão, não adianta chorar, quantas vezes foi pedido e não foi tomado providência. Em 

frente à propriedade do Jotinha e do Carlos (pedreiro) pede umas três ou quatro cargas de pedras. No 

Carovi lhe pediram que fizesse roçada no pátio do Posto de Saúde e quem desce a Vila, após o 

asfalto, em frente à casa do seu Antonio, duas ou três cargas de pedras. Já que foi citado na terça-

feira passada, na sessão, que esteve lá no pátio da feira a uma da manhã, diz que, realmente, esteve, 

pois era meia-noite, chegou em casa onze e meia do serviço, e quando deitou para descansar e 

alguém bateu a sua porta. Levantou e foi ver e era a esposa do amigo Arlan Teixeira Pavão, pois ele 

saiu à uma hora da tarde para ir trabalhar e ela tentava ligar para ele e não conseguia. Diz que ele 

estava lá na propriedade do Régis Scarton, nos Palmeiros, esparramando calcário e terminou a 

bateria do celular e não tinha como ligar para casa. Cita que ela ficou preocupada, e como é um 

vereador que jamais deixa a comunidade sem ajudar, é vereador vinte e quatro horas e não interessa 

a hora que for sempre estará disponível para ajudar as pessoas, ainda mais quando é para socorro. 

Diz que naquele momento não sabiam o que tinha acontecido. Sabe que a pessoa está trabalhando e 

o operador é sempre em obras perigosas, é bem qualificado, mas há vários problemas durante o 

serviço que ele está prestando. Ressalta que estava sua pessoa, a esposa do Arlan, a irmã do Arlan e 

o marido da Pâmela, seu Gaudêncio. Ligou para o Anselmo, falou com o Joãozinho e ele ligou para o 

guarda e disse que iria lá ver a retro se estava no pátio da Expocipó. Diz que como foi citado que o 

‘cara’ iria lhe dar um tiro, pois foi ameaçado, diz que, graças a Deus, tem a consciência tranquila, e se 

tem alguma coisa que alguém não quer que desça lá no parque, não sabe o motivo. Diz que a única 

pessoa que tem de dar explicação, hoje, onde vai ou deixa de ir, e o que faz ou não, é para sua 

esposa. Diz que ela sabe a confiança que tem nela e vice-versa. Fala que jamais alguém virá aqui 

diminuir alguma imagem sua falando o que nem estava sabendo do fato e querendo tirar proveito em 

cima de colegas vereadores. Diz que ele tinha que falar quando ele foi presidente dessa Casa e 

nunca destinou uma verba ao bairro do Nelson Vielmo, uma academia, ajudar o Clube Aliança, pois é 

morador lá daquela comunidade. Diz que isso ele deveria ter feito e deixar o seu trabalho e o seu 

serviço, que a comunidade sabe. O vereador Jairo tenta interromper e o vereador Diego pede que não 

interrompa e que fale depois na sua hora. Ressalta que isso que é o dever do vereador e não querer 

tirar imagem de alguma pessoa que está fazendo o bem à comunidade. Cita que ele está ali dentro da 

prefeitura não sabe fazendo o quê, realmente, pois em vez de cuidar seu serviço, cuida o dos outros e 

deixa o dele de lado. Diz que sua pessoa não, e que podem lhe ligar a qualquer hora, pois é vereador 

vinte e quatro horas, seja na doença, na festa, e faz festa com sua família, com seus amigos que tem, 

as pessoas gostam de sua pessoa e sabem que podem confiar e não faz como faz o vereador Jairo 

Charão que denuncia os produtores do Capão do Cipó, como aconteceu com o prefeito Meneghini, 

que ele denunciou. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (SD): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fizeram-

lhe um pedido o qual quer passar a Casa, sobre uma paralisação dia dezesseis de novembro, 
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segunda-feira, às sete horas da manha, na RS 377, pois o pessoal está muito descontente e acha que 

alguém tem de fazer alguma coisa. Irá lá, podem ter certeza, sabe que muita gente está se 

organizando, só que disse aqui na Casa que quem deveria ir não vai estar e gostaria que tivesse e 

assumisse a responsabilidade, mas cada um faz o que quer. O amigo Dilamar lhe ligou ontem 

pedindo troca de lâmpadas dali do seu Bender, seu Silvio, a dele, a do seu Mario Trentin e do seu 

Neri, pois está às escuras aquela quadra ali. Quando tiver uma lâmpada que não esteja mais sendo 

usada em outras comunidades, ali precisa, pois está totalmente às escuras essa avenida principal do 

município. Diz que ele pediu que desse o nome e que se precisasse faz uma doação, é só pedir. Diz 

que irá ter um programa de rádio dia seis de dezembro, no bairro Santo Antônio, para tratar dos 

assuntos: RS 377, bacia leiteira, que nem comenta, pois é uma vergonha e a maioria dos produtores 

pararam aqui, o que é triste, era dinheiro extra para muitos. Fala que irão tratar sobre segurança 

pública, terceira idade e sobre o bairro Santo Antonio. Diz que o Serginho colocou que já tem sete 

deputados confirmados, é quase uma audiência pública. Acha que alguém tem que fazer alguma 

coisa e parabeniza o Serginho por isso, pois na hora de pedir o voto não se pede ao prefeito, e sim ao 

povo. Acha que a RS 377, que o Alacir comentou aqui, alguém tem que fazer alguma coisa, 

sinceramente não acredita que não estejam preocupados, não até com o povo, pois tem gente que 

não se preocupa mesmo, mas com o patrimônio público que anda todo dia puxando gente para 

Santiago. Pensa como os motoristas da Saúde aguentam, pois não tem condições de andar. 

Questiona se acham que o Sartori será eterno e ninguém irá cobrar. Diz que é muita sacanagem. 

Acha que o ‘cara’ que se elege vereador, se elege pelo voto do povo e o mínimo que devem aqui na 

Casa, é cobrar, não importa o governo, pois um dia não estará mais lá, mas o povo vai continuar aqui 

votando no seu vereador, confiando nele e o mínimo é cobrar, independente o lado. Diz que não dá 

para admitir do jeito que está a RS 377 e nada, pois é a comunidade que está se unindo, o funcionário 

da Câmara se unindo, produtor se unindo e muitos de braços cruzados. Questiona se será que está 

bom como está, e até não sabe até onde nós iremos. Torce que o Sartori consiga eleger todo mundo 

depois daqui, mas acha que a coisa é muito séria e se preocupa, pois é um caos. Não vê hoje 

comentários de certas pessoas em fazer um tapa-buraco, nem vê mais como consertar no estado que 

está hoje a RS 377, é praticamente nova, mas os ‘caras’ falam toda terça-feira e não vê um 

movimentozinho de levantar da cadeira e dizer que vai ver o que pode fazer. Sente-se envergonhado, 

sinceramente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Faz convite do amigo 

Amaro Cortes, para a comunidade cipoense, em geral, para um baile a ser realizado no Salão 

Comunitário do Carovi, dia onze de dezembro, um jantar-baile com os 3 Xirús, ingressos antecipados 

a dezoito reais, no dia vinte reais, podem procurar no Bar e Lancheria Central ou com o próprio Amaro 

e outras pessoas que tem. Falando nessa promoção, diz que no Carovi, dia vinte e quatro de 

dezembro se realizará uma festa de Natal ao ar livre, toda comunidade está convidada, terá chegada 

do Papai Noel, entrega de brindes às crianças, presentes, baile ao ar livre, animado pelo grupo Sete 

Povos, de São Luiz Gonzaga e um show com Cassios Guilherme, cantor de Santiago, revelação do 

sertanejo universitário aqui da região. Convida a comunidade que estando presente lá participe de um 
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saboroso risoto, ao preço acessível, em benefício da menina Raíssa, que todos conhecem o problema 

de saúde que tem e a situação que está passando. Pede que se unam, façam uma grande festa e 

ajudem, também, esta menina. Se for possível, quer que a Casa envie ao cantor e compositor, Nenito 

Sarturi, uma moção de reconhecimento, aplausos ou felicitações, por ser reconhecido no estado, e um 

dos premiados com o Troféu Vitor Mateus Teixeira, o Troféu Teixeirinha. Diz que ele é um destaque 

da nossa música regionalista, onde tem músicas que atravessou nossas fronteiras e foi a outros 

países, o que é um orgulho para nós, pois ele muitas vezes veio até aqui ao nosso município, é gente 

da nossa terra, e esse justo reconhecimento que receberá dia treze de dezembro na capital esse 

certificado. Diz que quando falam em recursos da câmara, e que foi presidente da Casa ano passado 

e não fez isso ou aquilo, diz que conseguiu fazer aquilo e além do mais destinou alguns recursos 

antecipados para a prefeitura, já na metade do ano, para ajudar o Executivo. Lembra que nesta data, 

ano passado, em novembro, sobravam oitenta e dois mil reais e fez Resolução de Mesa, que foi 

reprovada, e nela a intenção era academia para o bairro Santo Antonio, para o Entre Rios, para 

aprimorar a academia do Carovi. Diz que não constava, pois não pode destinar recurso e dizer que é 

para isso, o que pode é conversado com o prefeito acertar, como o Rodolfo, também, antes de passar 

a Resolução aqui, foi lá e acertou e aprovaram aqui. Fala que não tem o que cobrar aqui, pois a 

intenção era boa, mas não foi feito. Confia no seu prefeito, e o Nelson sabe que terá uma academia 

no bairro Santo Antonio e nas outras localidades. Destaca que seu governo ainda não passou, mas os 

colegas já passaram quatro anos aqui e não fizeram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que fará um pedido, mas que hoje em dia não adianta nem pedir 

mais, pois não fazem, tiram os vereadores e a comunidade para palhaço. Pede ali no Entre Rios, 

quem vai ao Inhacapetum, tem um buraco do lado da ponte, muito complicado e com uma simples 

carga de pedra resolve o problema. Diz que pelo jeito não tem caminhão dentro do município, estão 

devendo, tem três anos para pagar, mas nem com os caminhões não trabalham mais. Diz que não é 

desculpa, pois sempre tinham problemas de caminhão aqui, hoje tem três caminhões traçados, estão 

devendo, mas tem novos e que usem esses bens adquiridos. Diz que todos sabem que está chuvoso 

e que o transporte escolar é o que mais paga o ‘pato’, as crianças não vêm na aula, os ônibus atolam 

e depois tem uma meta, hoje, para quem ganha Bolsa Família, mas o ônibus não consegue chegar 

até essa propriedade pegar essa criança. Diz ter coisas que tem que se olhar com mais carinho. Por 

exemplo, diz que o Executivo não tem mais o que fazer na Secretaria de Educação, pois não tem 

mais ninguém. Diz que a verdade é uma e que a secretária ‘abandonou o barco’, que era a Adelaide, 

e Paula e Fabiane disseram que não querem mais ficar ali, e no transporte escolar é o Caetano que 

está coordenando, virou um caos, essa é a verdade. Diz que ainda ficam cobrando de professores, 

alunos e transportem, mas nada funciona. Cita que tem que colocar uma placa de Pare quem vem da 

Agrofel, que a principal é que sai para o asfalto e o pessoal não sabe qual é a preferencial, pois daqui 

para lá tem, mas de lá para cá não tem. Diz que, às vezes, quer vir reto e se vem um de cima, está 

errado o que está vindo de lá para cá. Diz que no Rincão dos Vargas e no Inhacapetum não tem mais 

estrada, cruzou essa semana lá e ainda bem que tem o ‘novo prefeito’ lá, que é o Cinésio, e está com 
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as lâminas lá, que se ‘atracou’ a fazer as estradas. Diz que tem quatro patrolas aqui, e esses dias 

falando com seu Hélio, coordenador de estradas, disse que ficou com uma patrola e um caminhão e 

nunca chegou nesse caos. Frisa que podem perguntar para qualquer um. Fala que o João Vargas é 

secretário, mas é um ‘mala’, é do partido do Jairo, mas não interessa quem seja e se o seu estiver 

errado fala. Pede que cruzem e olhem atrás do pátio da prefeitura a lixaiada, parece que abandonou 

tudo, pois é capoeira alta, é muro caído, nada no lugar. Cita que é difícil o funcionário que ele se dá 

nas Obras e quem toca são eles. Fala e não tem medo e ele que não venha gritar nas estradas, e se 

quiser que lhe ‘ataque’ também, pois não tem muito medo. Fala aqui para todos ouvirem, pois quem 

escuta a rádio irá escutar o que fala. Diz que muitas coisas têm que medir as palavras antes de falar, 

pois tem o ditado: Quem bate nunca lembra, mas quem apanha jamais esquece. Fala que aqui 

nenhum eleitor mais é bobo. Diz ao vereador Ibanez que da RS 377 não tem nem o que falar, e o 

Meneghini tem que tirar a bunda da cadeira, é prefeito e do PMDB, pois o Sartori é governador do 

PMDB, e que vá a Porto Alegre, tem tantos deputados que vem aqui pedir voto, e chamem e’ 

tranquem’ se não fizerem nada, pois o que é destruído é o nosso patrimônio. Diz que as ambulâncias, 

esses dias, o pessoal disse que quem entra numa é louco, não é doente mais, pois não aguenta o 

barulho atrás, e os motoristas não tem o que fazer e a pessoa fica mais doente ao entrar na 

ambulância. Pede que levante e vá, e tem tantas coisas que correm a toa pelas estradas e que 

peguem um carro, marquem uma audiência com o governador, e vão a Porto Alegre e digam que ele 

está lá, mas daqui um ou dois anos não está mais. Pede que faça a sua parte, pois cada um fazendo 

a sua parte funciona, caso contrário não funciona é nada. Diz que não está criticando, mas sim 

falando a realidade do dia a dia e de todo mundo que vive aqui e sabe dos problemas que tem. 

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, e ouvintes da 87.9. Diz ter algumas coisas que fica ‘martelando’ ao longo da 

semana, e no domingo de manhã o Serginho ligou na sua casa para tecer alguns comentários sobre a 

realidade de capão do Cipó. Conforme falaram os colegas Ibanez e Jaques, o que temos hoje é sobre 

a nossa RS 377. Diz que na segunda-feira terá um evento, aonde o pessoal irá ‘trancar’, o que diz ser 

uma belíssima ideia e temos que aprovar. Segunda-feira estará vindo de Santiago, pela manhã, cedo, 

e certamente irá ficar na barreira para explicar as pessoas o que está acontecendo. Acha que Capão 

do Cipó merece um pouco mais de respeito por parte do governo do estado. Diz ser isso que falta, e o 

governador Sartori saber ou lembrar quem somos, pois temos uma enorme produção de soja, não só 

daqui, mas que vem para cá para os nossos depósitos e essa produção tem que ser escoada. Cita 

que no momento que não temos mais estradas ela sai para o lado de Ijuí que é mais perto, e o 

município perde. Diz que isso que temos que enxergar. Destaca que tem um grupo de vereadores que 

na quarta-feira da semana que vem estará em Porto Alegre, meio pluripartidário, e como os guris 

dizem na escola, irão ‘tocar bomba’ nos secretários, dos Transportes e da Agricultura, que foram 

pessoas que pegaram voto aqui, são do seu partido e, hoje, estão em um barco furado, e irá dizer a 

eles. Quer ver daqui a dois anos o seu Pedro Westphalen e o Ernani Polo virem pedir votos aqui, se 

não reverter essa situação. Diz que ‘trancar’ a estrada é bom fazermos na segunda-feira, participar do 
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evento organizado pelo Giovani, certamente estará lá junto, só que depois, passada a colheita e a 

planta, os cipoenses, junto com Santiago, têm a obrigação de trancar com caçambas de terra os 

trechos onde tem os desvios e colocar placa: Aqui tem uma obra que não foi finalizada e que pelo 

menos se andava! Pede que façam a conta nos próximos dois meses se não for feito nada, imaginem 

como será daqui a quatro meses, no mínimo, que irá levar para começar. Ressalta que passado a 

planta, que é o momento que os agricultores andam para lá e para cá, temos obrigação de agir. E 

nessa de segunda-feira marcar presença. Sobre bacia leiteira, diz que não era dinheiro extra, mas sim 

o salário de muita gente, era o básico, e hoje só doze ou treze produtores que tem. Diz que nunca foi 

extra, mas o necessário para viver. Fala que hoje aconteceu na cidade de Erechim um seminário 

Proetanol, que era o que nós tínhamos que estar fazendo aqui, como veio o pessoal fazer uma fala 

inicial. Diz não saber se alguém da prefeitura foi participar. Estava lendo a programação e o que foi 

feito lá, e depois a dona Marilene irá ler o que foi tratado, para verem a alternativa que poderíamos 

estar fazendo aqui para sairmos do binômio trigo-soja e criar uma alternativa para os pequenos 

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

Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Diz que os trechos que andou semana passada estão insuportáveis, mas no Entre 

Rios esteve ontem lá e está péssimo, e o buraco que o colega Jaques disse, passou ontem. Pede à 

Secretaria de Obras, a pedido do seu Áureo, pois o bueiro está trancado, a estrada péssima e ele não 

tem água. Dos Pinheiros até onde era o CTG de Areias, foi a Santiago por ali e não dá para dizer que 

é estrada, é uma trilha. Descendo o senhor Yung diz ser uma trilha e que cruzem para ver, não tem 

roçada, não tem estrada, está precário. Pede aos colegas que passem lá para ver, pois o secretário 

não está passando. Diz que a ponte da Sepé com o Nova Esperança, que já havia solicitado, pois já 

caiu uma plantadeira a poucos dias, bem na curva, está alta e com a água, muita correnteza com a 

chuvarada, abriu bastante, está estreita, passou domingo a tarde e está perigoso mesmo. Pede que o 

secretário tome providência. Diz que em dois mil e treze a Associação Comercial tentou formar, foi 

parado, e esse ano fizeram outra reunião e resolveram botar em dia e irão fazer o CNPJ, mas avisa 

que dia trinta e um de janeiro irão fazer sorteios ali na praça, com mateada e shows. Diz que será o 

Show de prêmios da associação comercial de Capão do Cipó: more, consuma, valorize a nossa 

cidade, onde a cada cinquenta reais em compras no comércio o participante ganha um cupom para 

concorrer a um televisor 43’, um smartphone e vários outros prêmios. Diz que ano que vem irão se 

organizar para sortear uma moto. Está distribuindo os panfletos nas lojas credenciadas, muitos ainda 

não aderiram, mas com certeza para o próximo ano serão companheiros. Diz que têm o apoio do 

Bradesco, da Cipoense FM, a Lotérica Pé-Quente e o Sicredi. Agradece ao povo que irá colaborar, 

pois todos ganham com isso, a prefeitura com impostos, o comércio, as pessoas que têm emprego 

aqui e por isso faz esse apelo a comunidade. Convida para aderir a essa paralisação do dia 

dezesseis, que lhe parece que será próximo aos Palmeiros, como o colega Ibanez disse. Pede a ele 

que fale depois onde será o local de encontro, não se sabe ainda, e se algum colega souber, que 

divulgue. Sobre a bacia leiteira, desse encontro do programa do Serginho, excelente programa com 

vários deputados, mas quanto à bacia leiteira ser um dos temas, independente de sigla partidária, 
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acha que a bacia leiteira é nossa, é do nosso município e não cabe a um deputado federal vir aqui 

discutir. Diz que temos o colega líder de governo, que é técnico agrícola e sabe disso, da importância 

e que valorizem o que é nosso. Quanto ao colega Diego, diz não duvidar da índole e não acredita que 

tenha ido em vão lá ou como o colega insinuou de ir pegar aquela caixa de ferramentas. Acha que o 

colega esclareceu bem e o povo deve ouvir daqui a pouco. Gostaria de saber da Secretaria de 

Educação se já foram na escola Julio Biasi tirar as goteiras que solicitou a quase dois meses, na 

turma do nono ano, pois tem crianças que têm rinite. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9.  Seguindo na linha das palavras da colega Marilene quando 

se referiu à bacia leiteira e acha que isso quanto mais se discutir, mas se falar, mais gente envolver e 

mais seminário, melhor. Nesse sentido parabeniza ao Serginho. Justifica dizendo que a questão da 

produção leiteira está dentro da esfera municipal, dentro da propriedade, mas também está extra-

município, extra-estado e extra-união, através de exportação. Sabe da importância e que isso é um 

pinga-pinga todo mês para o produtor, pois salva a conta de luz, o rancho e a gasolina. Fala que o 

município vem fazendo ou procurando fazer para dar suporte e que tem o programa de inseminação 

artificial, que é um convênio com o estado, onde já tem mais de mil e quinhentos produtos oriundos da 

inseminação. Diz que isso irá refletir na melhoria da qualidade do rebanho leiteiro. Cita que a parte de 

assistência com médico veterinário, a parte de maquinário com todo suporte que é necessário e 

possível, só que tem a questão do comércio que foge das mãos do município e irão concordar. Fala 

que a picaretagem nessa parte do comércio de leite é muito grande e está prejudicando não só aqui, 

mas no geral. Essa adulteração nas cargas de leite estragou o negócio bom para o Rio Grande, diz. 

Fala que esse setor vem sofrendo uma carga pesada de tudo que é negativo, mas nesse sentido vêm 

procurando fazer o que é possível e quanto mais se discutir e mais procurar alternativas, melhor. Diz 

que isso é assunto não só para um seminário e sim para vários e vários dias de conversa. Com 

relação a RS 377, diz que os últimos dias, por mais que alguém diga que não, diz ser testemunha do 

quanto a administração municipal, prefeito e vice, se preocupa sim com a RS 377 e saíram sim do 

gabinete para ir reivindicar, não uma ou duas, mas várias vezes. Frisa que a responsabilidade e a 

preocupação que cabe ao município, tem certeza absoluta que está sendo feita. Diz que daqui a 

pouco cabe aos vereadores, de repente, também fazer alguma comissão e fazer a sua parte. Diz que 

é como diz o ditado: Quanto mais foice, mais roçado. Fala que quanto mais gente envolvida a 

probabilidade de conseguir as coisas é maior, não que se vá conseguir, mas aumentam as chances. 

Fala que a RS 377 estava licitada e nos últimos dias sabe, pois estão em contato direto com o pessoal 

do DAER e do estado, e isso que lhes repassaram. Frisa que quando se pensa que não está se 

fazendo nada, alguma coisa está se fazendo sim. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Com relação a RS 377 diz que a 

obra foi licitada e a empresa ganhou, foi dada a ordem de serviço e como as finanças do estado não 

estão em boas condições, mal mesmo, afinal o estado está mal de finanças, mas cabe lembrar que 

não é de hoje, é de tempos atrás e não tapem o sol com a peneira. Diz que o estado vem mal de 

tempos. Diz que a empresa queria uma garantia para iniciar a obra, com medo que o estado não 
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fosse pagar, essa é a verdade. Questiona como um órgão público vai dar garantia e depositar caução 

a uma empresa particular, não pode e não existe lei para isso. Com medo de receber a empresa 

começou ‘tirar o corpo fora’, ainda tentaram fazer um aditivo para a obra, para pagar um pouco mais e 

a empresa concordou, mas quando foi para começar a obra, caiu fora de novo. Pede que vejam a 

situação como é difícil e não se sabe. Realmente diz que a verdade é essa e que se deve usar 

sempre da verdade, pois é uma situação que não se sabe o que irá acontecer. Diz que força a 

administração está fazendo, mas isso não envolve só capão do Cipó, pois a RS 377 envolve vários 

municípios. Tem a consciência tranquila que a parte do Capão do Cipó está sendo feita, agora o que 

vai dar não podem enganar a população, pois não se sabe, infelizmente. Depois de várias 

perspectivas de já iniciar a obra aconteceu isso que está falando, a empresa com medo de não 

receber do estado. Diz que a informação que têm é que o estado irá licitar a obra de novo, mas como 

sabem e conhecem a administração pública e a lei 8666, tem que haver o processo licitatório e uma 

obra desse tipo, tem que se falar a verdade, não tem como sair em menos de seis meses. Fala que 

tudo que for tomado de atitude, trancar estrada para chamar atenção, que cada um brigue com as 

forças que puder e bem entender. Acha que isso está passando a ser um problema social, pois 

envolve vários seguimentos, só não adianta acusar e que deixou de fazer ou vamos fazer, pois se, 

realmente, todo mundo quer a recuperação da RS 377, é o momento de juntar forças e tentar achar 

uma saída da melhor maneira possível. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Diz contestar sobre duas coisas, e que a 

377 diz que não iria voltar a falar, e talvez o poder nosso seja menor do que se imagina. Diz que os 

mesmos não têm mais poder para nada, e não acreditar que governamos daqui a Brasília. Diz não 

concordar com certas palavras nesta Casa. Outra coisa diziam que tinham cinco milhões deixados 

orçado, todos os meios de comunicação diziam isto e ainda ‘ferraram’ o povo do Estado do Rio 

Grande do Sul com aumento do ICMS que era para o ano que vem e já estão recolhendo este ano 

dois ‘ferro’ no povo que paga conta. Diz ser engraçado, pois quando querem se eleger não tem 

problema, não tem dificuldade e daí todo mundo quer o poder e depois que pega tem todos os 

problemas que não querem resolver. Questiona até quando que vamos ser bobo e enganado, 

brincadeira sacanagem esclarecida. Comenta que o seu Alcioni lhe ligou agradecendo as pedras que 

mandaram para ele, que falou semana passada, já está lá amontoada e a hora que tiverem um tempo, 

não precisa ser hoje ou amanhã, mas que espalhe estas pedras. Cita que a caçamba espalhou, mas 

está lá naquele extraviou numa rampa atrapalhando a estrada e não arrumaram. Sobre o asfalto lhe 

passaram hoje que notificaram a empresa para vim consertar o asfalto da avenida que a empresa foi 

notificada e que vão consertar como o secretário de Planejamento lhe colocou hoje e que já foram 

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

Representante de Partido, PDT: Diz ficar indignando, pois toda a semana colocam fogo em 

propriedades do nosso município, mas a polícia já tem alguém suspeito vão pego logo está pessoa 

para parar de incendiar as lavouras. Quer agradecer a secretária da Câmara aos seus colegas que 

fizeram parte dessa Mesa Diretora ano passado com o mesmo e dizer que as contas do presidente da 

Câmara de Vereadores de dois mil e catorze foram aprovadas com sete votos a zero, sem ressalvas. 
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Agradece a todos seus colegas, em especial aqueles que trabalharam com o mesmo, os funcionários 

da Câmara, nesta gestão que esteve e a Silvane sabe que a licitações são uma coisa séria e tem que 

ter três tomadas de preço. Tudo que fez é transparente está no Portal de Transparência, está tudo 

correto, graças a Deus foi iluminado como os outros também foram e que tiveram as contas 

aprovadas e tomara que ninguém futuramente se enrosque com contas não aprovadas. Diz ao colega 

Diego que busque os seus direitos faça o que quiser com o que colocou aqui, e o colega vem aqui e 

coloca que foram em quatro no carro à uma hora da manhã no parque de exposição, em uma noite 

escura, o ronda fica meio atarantado e não soube o que fazer. Diz saber que ele ligou para o 

Anselmo, pois achou que era o Anselmo e disse a ele que quase lhe deu um tiro, agora se ele tinha 

arma ou não tinha cabe aos mesmos pesquisar e verificar. Diz que tudo o que falou aqui repete de 

novo se precisar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Irá usar as palavras do colega Ibanez, que usou esses dias, pois o 

Maurinho passa todo dia e tem a ponte no assentamento, ali no Oliveira está um caos, todas podres 

as madeiras em cima. Diz que as estradas não tem mais e quem conhece um pouquinho e sai nos 

assentamentos faz oito meses que não é patrolado e o brejo tomou conta na beirada e é só um 

carreiro. Fala que o Ibanez disse esses dias que morreu duas preás ali no assentamento, se 

tromparam e diz que no Tibúrcio diz que morreu a família, que era da mesma família e terminou. Diz 

que a realidade é só essa e na 14 quem desce para lá o que mais está pagando o ‘pato’ é o Eliseu, do 

transporte escolar  e é um caos e ele lhe disse que não tem o que fazer. Sobre a RS 377 diz que hoje 

é o PMDB que manda, o PDT está junto, que ajudaram aumentar os impostos, o PP está junto e o 

prefeito de Jóia, se não se engana é PMDB, aqui é PMDB, Santiago é PP, se uma turma dessas não 

tiver força, temos que parar e sossegar o ‘pito. Será o primeiro a estar na estrada segunda-feira e não 

cruza ninguém única coisa é ambulância, o resto que vá para casa dormir, nem que pare o município, 

pois não tem que dar ousadia par ninguém. Diz que se já estão avisando que vão trancar, que não 

saia de casa se não quer ajudar para ter algum resultado que não irá beneficiar só ele, mas todos. di 

que os funcionários que vem de Santiago, que fiquem em casa dormindo. 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: Diz achar importante que a colega Marilene falou 

da associação comercial com as seguintes empresas participantes: Big Lanches, Comercial 

Vendrúsculo, Elegância Modas, Farmácia Farma Bem, JD Informática, Joana Cabelereira, Lojas 

Alternativa, Marsul Agronegócios, Mercado Central, Mercado Ponto Certo, Nenê’s Confecções, Portal 

Ferragem e Bazar, Posto Agrosolo, Posto Charrua, Vera Confecções e Visual Modas. Estas firmas 

que estão participando do show de prêmios com uma televisão de quarenta e três polegadas, um 

smartphone, e outros prêmios. Diz ao vereador Miguel que o mesmo pode falar no seu tempo de líder 

de governo ou falar com o prefeito de repente o dia que estarão em Porto Alegre, pois como o colega 

disse quanto mais foice, mais roçada. Diz que os mesmos são certos que estarão lá um grupo de 

vereadores, já estão com agenda pronta na Secretaria de Transportes e Secretaria da Agricultura 

onde vão tentar colocar a situação que estão ou levar umas fotos para o pessoal ver, mas o colega 

leve o recado como representante do prefeito municipal para mostrar até da união. Também é 
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importante ressaltar o que o colega Jaques falou e não tinha dado conta da importância do PP, PMDB 

e PP, de novo os três partidos entrar em contato durante a semana com as lideranças das Câmaras 

dos municípios quem sabe para nos acompanhar numa audiência maior. Vai pedir para a secretária 

da Câmara fazer isto e entrar em contato com outros presidentes e ver da disposição deles e, de 

repente, marcar junto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, 

PMDB: Diz ao colega Jaques que o governador Tarso era do PT, a Dilma é do PT e não consegui 

nada com relação a RS 377, nem aquele pacto federativo que é o que arrebenta com o Rio Grande, 

continuam pagando todos os meses aquele ‘assalto’ que é, para a União. Fala que toda semana 

parece que está tendo uma novidade e comenta, rapidamente, pois até nem caberia comentar isso, 

com relação a panfletagem eu acontece, panfleto aqui e ali. Diz que vivemos numa democracia e 

cada um tem o direito de se expressar, mas também o dever de não ficar no anonimato, pois existe 

um nome para isso: covardia e incompetência. Como foi dito, com relação a obras inacabadas, 

primeiro que o governo não terminou e segundo, que saiba, estão dentro do prazo. Com relação a 

exames tem certeza e tranquilidade em afirmar da justiça que a secretária de Saúde faz com relação 

a exames e está fazendo um excelente trabalho, por sinal. Conclui que essas pessoas não tem 

competência para nada e ficam se escondendo no anonimato e na covardia, achando que com isso 

vão ajudar alguma coisa. Infelizmente comenta, não caberia nem isso, mas para deixar claro o que 

uma pessoa na covardia se esconde e se tem alguma ideia que fale, não fique escondido. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Com tantas notícias ruins diz ao colega Miguel que nem comenta isso, pois é como 

o colega falou, é gente que não tem um ‘pingo’ de coragem. Fala que as cinco e meia da tarde, de 

hoje, foi aprovado o nosso tão sonhado Cartório de Registros, foi ligado da Câmara dos Deputados 

para o prefeito Meneghini com essa notícia. Diz que isso é de grande importância, pois as vezes se 

tem que ir a Santiago fazer só um papelzinho lá, e com essas estradas não dá. Junta-se as palavras 

do colega Miguel, pois sabe da dedicação do seu Alcides e do Anselmo e de pessoas da 

administração que tem conhecidos que trabalham para deputados par pedir para consertar a RS 377. 

Cita que falaram direto com o secretário de Transportes, Pedro Westphalen, e ele comentou que não 

tem prazo para começar a obra. Diz que ele é do partido dos colegas e têm mais acesso a ele e ele 

irá dizer a mesma coisa, que pegaram o estado em péssima condição financeira, com cento e 

sessenta e três milhões de dívidas que o Tarso deixou para os municípios. Pede ao colega Jaques 

que ligue para a ‘madrinha’ Dilma e peça que não tranque os recursos para os estados, pois 

sobrevivemos dos recursos que vêm da União e quem manda é a ‘madrinha’ Dilma do Jaques. Pede 

que ele ligue e mande ela liberar. Diz que o Michel ano faz parte do PMDB aqui do estado do Rio 

Grande do Sul, tanto é que se declararam contra, e quem sabe fale com ele também. Diz que se o 

governador pudesse arrumar, não só a RS 377, mas todas as estradas que estão em péssimas 

condições, com certeza faria se tivesse dinheiro, o problema é que falta dinheiro. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Diz que o pessoal está 

lhe cobrando se a colega Regina ou o Miguel se não tem aquele disquinho, o cd da campanha das 
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‘amarelinhas’ que estão pedindo para rodar de novo porque estão com saudades. Diz que lhe ligaram 

perguntando cadê o disquinho da campanha política para arrumar as estradas, sendo que agora tem 

quatro, mas estão sumidas e as estradas estão terríveis e pediram, se for possível, ligar de novo 

aquele ‘cedezinho’ para largar. Diz ao presidente e diz também que vai sugerir ao secretário se não 

tem dinheiro pega o boné e não afundem junto com o governo porque o Andres foi secretário da Yeda 

e afundou. Diz que está na hora de sair fora e não venham pedir voto que o povo não vota neles. 

Quanto ao ronda que o colega Jairo falou, diz se preocupar de ele ter medo de quatro pessoas e 

ainda duas mulheres, será que ele tem medo de mulher, porque tinha duas no carro e o ‘cara’ ficou 

com medo de quatro pessoas. Diz que ele achou que era o vice, mas o que o vice estaria fazendo 

àquelas horas lá se achou que era o vice. Questiona se ele costuma ir à feira estas horas, colega 

Jairo, porque no campo de futebol estes dias era três horas da tarde ele entrou com a camionete, 

depois do expediente, diz ter passado com o Diego lá e nem vai falar quem estava tomando cerveja lá 

atrás, nem vai falar por que não gosta dessas coisas, e se o ‘cara’ reponde o que fala acha que aqui 

tem que assumir. Diz que o ‘cara’ ter medo de mulher, ele é ronda vai ser ronda, se apresenta lá para 

o ‘cara’ tirar o número da placa se está errado e vamos lá. Cita que ter medo de quatro pessoas, acha 

que tem que trocar os rondas do parque, pois ter medo de duas mulheres e difícil, e tem que ver o que 

o vice está fazendo lá no parque, pois o ronda achou que era o vice, então ele anda lá fora de hora e 

quem sabe tem que ligar para a mulher dele e perguntar o que ele está fazendo. Agradece e devolve 

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

correspondências recebidas: CONVITE, da Emater, para Seminário e Manhã de Campo Proetanol – 

RS, dia 11 de novembro de 2015, às 09h00min, em Erechim - RS. OF. DG. 8553/2015, do Tribunal de 

Contas do Estado, encaminhando Contas de Governo desse Município, referente ao exercício de 

2013, para julgamento nos termos do § 2º do artigo 31 da Constituição Federal. OF. 222/2015, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Lei nº 813/2015. OF. 223/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Leis nº 810/2015, 811/2015 e 812/2015. MOÇÃO 013/2015, dos vereadores aos familiares de Gilberto 

Saucedo Boeira. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO 

013/2015, dos vereadores aos familiares de Gilberto Saucedo Boeira. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 17/11/2015, 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, 10 de novembro de 2015. 

 

 


