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ATA N° 45/2015 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro 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 44/2015, da Sessão Ordinária do dia 1º/12/2015, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Comenta ser com tristeza que chega a está 

sessão porque hoje as dezessete e trinta acaba de falecer o senhor Joval Rodrigues, popular Xiruca, 

lá da Esquina Palmeiros, e o mesmo diz como é importante a família, pois um único filho e não quis 

saber do pai. Diz que isso é triste saber que se não for os amigos, os vizinhos que estavam lá 

cuidando no hospital, a administração Municipal que está amparando e dando todo o atendimento 

para esse senhor, está a Carine do CRAS encaminhando tudo, e o mesmo limpou a capela organizou 

tudo para receber o corpo e amanhã a Prefeitura irá fazer a carneira, e às onze horas será o 

sepultamento, e que ainda não deu tempo de colocar na rádio. O mesmo diz como é importante ter 

alguém por si, foi procurado o filho dele e ele disse que não tinha pai e que não era registrado, que o 

pai não o procurou quando pequeno e se fosse fazer o reconhecimento de paternidade, mas o que 

aconteceu foi que o homem em questão de sete dias faleceu, estava com uma doença grave, mas 

graças a Deus que hoje tem o amparo da Assistência Social, do CRAS, da Administração Municipal e 

dos amigos. Parabeniza o presidente do CPM da escola Julio Biasi, Cailir Rodrigues, ele e toda sua 

diretoria, está presente o vice-presidente no qual se colocam a disposição da comunidade escolar, de 

todos os pais e munícipes em geral que precisam da escola para algum evento ou solenidade, eles 

estão sempre à disposição no que precisarem para ajudá-los. O mesmo fala sobre o programa do 

Serginho, Panorama Rural, dos quais ele teve ousadia de descentralizar o programa no domingo, no 

Clube Aliança, só diz ficar entristecido porque os vereadores do município do Capão do Cipó têm a 

obrigação de prestigiar qualquer evento independente de sigla partidária ou de pessoa que realize 

esses eventos, sendo que busca o desenvolvimento de Capão do Cipó, resolvendo as situações e os 

problemas que estão acontecendo na comunidade. O mesmo diz que o Serginho através de seus 

amigos desenvolveu um bom programa, estiveram autoridades regionais e municipais resolvendo os 

problemas da comunidade, dos quais o mesmo tem a certeza que AES Sul mais hoje ou amanhã vai 

ter um posto de atendimento no Município de Capão do Cipó, não porque você fez o programa, mas 

diz que tudo que foi debatido com os vereadores e o Executivo estão cientes que sempre estão 

buscando soluções para os problemas. O mesmo diz que quando levanta as autoridades regionais 

que estavam prefeitos da região, tinha representante de deputados  e tinha um deputado Estadual, aí 
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consegue unir as coisas para  ajudar o Capão do Cipó. Desta forma o mesmo diz ficar entristecido de 

ver lá só três vereadores, e diz que não tem questionamento o Luiz Carlos Heinze um dos maiores 

defensores do Município, que coloca emendas, falou uma hora no programa e porque os colegas não 

estavam lá. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza o novo CPM, 

o Cailir e o Éder, que tem certeza que irão desenvolver um bom trabalho no colégio. Volta pedir, 

rapidamente, e fica até cansativo todo dia falando na mesma tecla, mas ali no assentamento Nova 

Esperança, quem desce no Joãozinho Sauer e vai ao Gordo, é uma carga de pedras e tem transporte 

escolar todo dia e é um bueiro que está entupido e cansaram de pedir e não tem o que fazer, pois 

quando chove é um caos. Sobre a ponte do seu Darci que todo o pessoal do Nova Esperança passa 

ali e tem um buraco que com animal não dá para cruzar mais e coitado de alguém que caminhar de 

noite ou de bicicleta e de moto e cair uma roda. Diz não saber o que estão fazendo que não veem 

isso, e que vão lá e façam um remendo ao menos nas madeiras quebradas. Comenta sobre o que o 

vereador Jairo disse, mas que avisou o Serginho que não iria ao programa, pois ‘batem’ aqui e não 

resolvem nada. Cita que foram a Porto Alegre e o secretário disse que não tinha dinheiro e não iria 

fazer a 377. Sobre a AES Sul diz estarem cansados de tanto ‘dar pau’ e não adiantar. Sobre bacia 

leiteira diz não ter nem o que falar, pois quebrou dos sacanas e sem-vergonhas que botavam uréia, 

formol dentro do leite e vendiam. Diz que o produtor não foi, foram os compradores que faziam isso 

para manter o lucro e brigaram e quebrou a bacia leiteira. Explica que o município tinha de ter se 

‘antenado’ antes e dado uma ajuda de custo para o pequeno produtor, pois os leiteiros não estavam 

mais pegando na casa deles, que tiraram de trinta a quarenta litros por dia. Diz que não iam, pois a 

despesa era maior do que o lucro que tinham.  Fala que o município tinha de ter sentado junto com os 

produtores e com os leiteiros que puxavam leite e tentar dar uma ajuda como foi feito no começo, 

quando seu Serafim era o prefeito, no assentamento Nova Esperança, que davam o combustível para 

o leiteiro pegar o leite todo dia, pois o pessoal não tinha luz. Questiona quanto de dinheiro deixou de 

circular aqui, que todo mundo parou, pois não tem para quem vender. Ressalta que isso o Executivo 

tinha que ter pensado antes do que aconteceu, pois agora até recuperar, o pessoal vendeu as vacas, 

as ordenhas e resfriador, e era o dinheiro do rancho, da luz, para comprar roupa e ficava aqui, não 

saía fora. Dá parabéns ao Serginho pelo programa, mas diz ter sido um caos ter feito lá no Clube, pois 

ninguém escutou em casa, não saía no rádio a palavra nítida, era só falhada. Não sabe se alguém 

conseguiu escutar alguma coisa que preste. Não sabe se era algo com o telefone ou por que era 

muito longe da antena da rádio. Do tempo que escutou não deu para ouvir nada. Diz que a 

comunidade do assentamento e o colégio Roseli Correa está agradecendo a presença do Executivo 

na formatura da oitava série do EJA, pois não apareceu ninguém e todo mundo disse. Diz que tinha 

em torno de quatrocentas pessoas na formatura e do Executivo ninguém. Cita que a maioria disse que 

o ano que vem vai estar cheio de gente, e que não foram só por que era colégio de assentamento ou 

por que era EJA que estava se formando que não apareceu ninguém. Diz que foi, pois era convidado 

e chamaram da câmara e foi representar, o único que estava como vereador e por isso até nem cobra 

tanto dos colegas, mas do Executivo não teve ninguém para dar boa noite e parabéns e tchau e 
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obrigado. Sempre diz que só lembram do santo quando troveja e dos eleitores em tempo de eleição. 

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 nove minutos, 

pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu dois minutos, e os vereadores Marilene Margutti e 

Alacir Dessoe lhe cederam um minuto cada. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. O mesmo diz que falando em AES Sul, o seu Juarez, o seu Hélio 

Maier, o Nene Gali, o Francisco, o Alceu, o Silvio, o Adão, o Atílio e outros, estavam desde quinta-

feira de manhã até hoje sem luz por motivo de um poste que eles não achavam, e a família do seu 

Juarez tira de quarenta a cinquenta litros de leite por dia, os quais ou foi fora ou estavam fazendo 

queijo, mas diz que a maior parte não tem e ressalta que vem dizendo a tempo jogando leite fora e 

isso não tem explicação. Lá do Passo do Tibúrcio diz que a menina que é sua aluna do nono ano, filha 

do seu Anoli, pede que arrumem a estrada dela que não tem condições de entrar lá. Ressalta que 

está aqui a candidata a diretora da Escola Macedo Beltrão acompanhada, a partir da eleição, a que 

será supervisora e veio conversar com os pais e acompanhar a sessão aqui. O mesmo diz que pouco 

falou aqui, nesses três anos, da escola Macedo Beltrão por que não tinha muito o que falar e diz que 

perguntou para a Eliane numa reunião que fizeram o que tem que fazer na nossa escola. Diz ter 

quatro letras que começa com TU e termina com DO, pois tem que fazer tudo, é parte pedagógica, a 

parte disciplinar, o aumento de integração entre professor e funcionário que não existe, integração, 

união e colocar os programas que a ‘madrinha’ do colega Jaques, ao longo dos últimos quatro anos. 

Diz que nos últimos cinco seis anos o governo federal investiu pesadamente em educação, e que foi 

nos dois governos do PT no Estado lá na escola Macedo Beltrão que as coisas aconteceram. Cita que 

no governo do Olívio Dutra foi ganho o ensino médio e no governo do Tarso o ginásio esportivo, e diz 

que as críticas deixa para depois. Ressalta que tem mais projetos que estão em ação na escola e nos 

últimos tempos estiveram abandonados e diz querer e acreditar que a professora Eliane, juntamente 

com a equipe, que é a Eliane, a Rosane, a Marta e a Luciana, essa equipe está contando com os 

professores, funcionários e com os pais, pois uma escola não funciona e não se mantém em pé se 

não tiver um apoio sério e transparente dos pais e alunos. Diz que está aí a professora Cecília que 

pode dizer que quando os pais se envolvem, apóiam e estão juntos, a escola faz a sua parte, e diz 

precisar resgatar isso na escola Macedo Beltrão. O mesmo diz que a partir de hoje a eleição falta uma 

semana, abre as oito e vai até as nove da noite e vota aluno maior de doze anos ou a partir do quinto 

ano e o pai e a mãe. Diz não ser como na escola municipal que só vota um do casal, lá vota o pai, a 

mãe e o aluno, e se o aluno for maior de dezoito anos só vota ele. Diz que através dessa tribuna e a 

presença dos professores, e sua irmã é professora de educação infantil e estão pedindo a vocês que 

têm filhos na escola Macedo Beltrão que na terça-feira achem um tempo, uma meia hora ou uns 

quarenta minutos para irem até o Carovi votar, pois tem que atingir a metade mais um de pais e 

alunos presentes para dar o quorum necessário que a lei que rege as eleições nós dá. Cita que com 

vocês indo votar a partir de março acompanhando o trabalho da equipe diretiva esse grupo de pais 

junto com a direção e os alunos diz que podem fazer a transformação necessária que hoje a escola 

precisa, e ressalta que tem de voltar ao tempo que o término de notas aconteça logo depois do 
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trimestre, termina em maio e no começo de junho aconteça, terminou em setembro e no máximo dez 

ou quinze dias aconteça. Cita que voltamos ter uma internet que funcione, que as prestações de 

contas aconteçam de maneira transparente, mas principalmente o mesmo diz precisar dos colegas 

vereadores que, de novo, voltem à nossa escola e nos acompanhem, a escola Julio Biasi faça aquela 

integração entre escolas que a vida inteira existiu e, de novo, volte acontecer. Diz que ficaria mais uns 

quinze minutos falando tudo aquilo que é necessário e a escola e os mesmos precisam porque lá é 

escola de ensino médio. Destaca que irão ter vários desafios, que é a reformulação total e a 

manutenção do transporte escolar dos alunos do ensino médio para não chegar no começo do ano 

letivo e não ter transporte. Pede aos pais que vão até a escola na próxima terça-feira a partir de hoje 

oito dias e vamos acreditar que um novo tempo vai começar na escola Macedo Beltrão. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de 

seu tempo regimental ao vereador José Rodolfo de Brum. Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza o Serginho pelo programa e pela coragem de promover 

mesmo sabendo que final de ano deputado nenhum tem emenda, ninguém tem dinheiro e você 

promoveu o programa. Fala que o colega Jairo falou em família e se sabe a importância da família, e 

quando o colega falou no falecimento daquela pessoa a mesma diz que foi passar o final de semana 

com seu filho no Paraná, pois não vai poder passar o Natal junto e diz que mais uma vez justifica 

porque não foi no programa do Serginho. A mesma diz ao colega Jairo que outros eventos tiveram e 

não teve participação do colega, e que teve uma audiência com o deputado Pedro Westphalen, em 

Santiago na Câmara de Vereadores, alguns meses atrás e diz que só a mesma e o colega Alacir 

foram. Diz que ninguém questiona o porquê, pois cada um tem seus motivos, mas diz que não se 

pode julgar as pessoas porque não podemos estar em dois ou três lugares ao mesmo momento, e às 

vezes não vale a pena se desculpar. Sobre a ponte que o colega Jaques falou diz ter passado lá na 

semana passada é perigosa sim, mas já foi solicitado e não solucionaram. Sobre a bacia leiteira diz 

que o Serginho sabe tanto e foi cobrado do deputado a qual se orgulha do Luiz Carlos Heinze, ele e o 

PT que são as bancadas que mais mandam emendas para Capão do Cipó, mas não seria ele que iria 

resolver o problema da bacia leiteira no Capão do Cipó. Ressalta que outros assuntos já foram 

debatidos, pois a mesma e alguns vereadores a uns dois, três meses atrás e ficou dois dias de 

audiência em Porto Alegre, e representantes de todo o Vale de Jaguari e tiveram reunião com todos 

esses deputados que, de repente, o senhor tentou trazer aqui e não tem por enquanto solução. Diz 

que a OI não tem solução, a AES Sul e a 377 o secretário esteve aqui e já falou que o governo do 

estado gastou o dinheiro em outras coisas. Diz que já falaram com o deputado Luiz Carlos e em 2016 

vai mandar verba sim, pois ele nunca deixou de ajudar o Município, mas diz que para esse ano não 

tem para eles e nem outro deputados. Diz que foi válido Serginho a sua boa intenção, talvez um dia 

possa ter todas essas vantagens que o senhor tentou. E reforça que a bacia leiteira deputado nenhum 

poderia vir aqui mentir e dizer que vão solucionar o problema da bacia leiteira do Capão do Cipó, isso 

é um problema do Executivo e diz que infelizmente os produtores que estão sofrendo, que tanto 

trabalharam e conseguiram ter seu plantel de primeira, diz sentir muito. Sobre a direção da escola dá 
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os parabéns às professoras Eliane e Rosane pela chapa de vocês e se coloca a disposição. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz entender que quando temos 

um problema ou temos algo a fazer, o primeiro passo é sentar, conversar e discutir sobre ele. Diz que 

a solução vem da conversa, do debate e do nivelamento de ideias. Nesse sentido faz referência e dá 

os parabéns ao colega Serginho que teve a iniciativa de fazer um chamamento para discutir os 

nossos principais problemas, hoje, que são AES Sul, a 377 e a bacia leiteira. Diz serem problemas 

pertinentes e no caso da AES Sul e a 377 são situações que contribuem para o não desenvolvimento, 

pois a falta de energia todos sabem que acarreta sérios problemas e a questão da 377, é de 

transporte. Então, fazer um chamamento para discutir e fazer uma tentava é muito válido e nesse 

sentido parabeniza ao Serginho. Aproveita para pedir desculpas por não comparecer por motivos 

mecânicos no seu carro, saiu e furou um pneu, o estepe estava murcho e como já estava atrasado 

acabou não vindo. Mas sabe do sucesso do evento e tem certeza que alguma semente ficou plantada 

e algum fruto isto dará. Com relação a bacia leiteira que foi comentado a respeito do Executivo, e fica 

tranquilo, pois o que estava nas mãos do Executivo, que podia ser feito ele fez. Diz que para quem 

conhece a atividade não é um problema só que envolve a questão da cadeia produtiva do leite, são 

vários fatores que envolvem e atribuir simplesmente a um fator, entende que não seja correto e ano é 

só isso que aconteceu. Entende que a causa maior do decréscimo da atividade leiteira aqui no 

município foi aquela bagunça que houve no transporte com adulteração de leite, que causou uma 

grande descredibilidade e daí para frente sabem o que acontece. Quando foi falado em auxílio de 

transporte, se não lhe falhe a memória, por dois meses custeou o transporte para aqueles produtores 

que tinham uma produção inferior a exigida pela maioria das empresas, e foi dada essa Judá de custo 

e mesmo assim as empresas acabaram, aos poucos, desistindo e a situação está desse jeito. Fica 

tranquilo que a parte do município isso foi e está sendo feito. Sobre a Secretaria de Saúde diz que a 

secretária lhe colocou que hoje, na terça-feira, não teve atendimento médico pela parte da manhã, em 

função do médico que atendia nesse dia ter pedido demissão. Diz que estão no aguardo do programa 

Mais Médicos, e já tem uma médica certa para vir para cá. Continuam abertas as inscrições para o 

bom programa que tem aqui, a respeito das próteses, onde já foram confeccionadas e entregues 

várias próteses e tem vaga. Pede que quem tiver necessidade se dirija ao Posto de Saúde, 

juntamente com a dentista Taciana. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza ao seu Cailir, novo presidente do CPM da escola Julio 

Biasi e ao seu Éder. Como mãe de aluna, diz que podem contar no que precisarem. Parabeniza ao 

Serginho pelo programa de domingo, estava lá e cansou de ouvir que não adianta, que não dá para 

fazer, que não resolve nada, só diz achar que enquanto as pessoas pensam assim têm que mostrar 

que Capão do Cipó não está contente com essa situação, pois nossa 377 está em estado de 

calamidade pública. Sempre diz que Capão do Cipó está ilhado, pois para qualquer lado que se vá 

não tem como andar, se sai no trevo e deixa o acesso e pega para Santiago, não tem como transitar, 

e se vai para Ijuí, Augusto Pestana e Jóia é pior ainda. Destaca que nosso município não é qualquer 
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um, nossa produção é grande, em comparação com outros municípios que se emanciparam junto 

conosco, colhemos aqui mais de três milhões de sacas de soja, pois temos mais de sessenta mil 

hectares plantada e onde que não se planta, se cria. Diz sermos um dos municípios do estado do Rio 

Grande do Sul que mais gera ICMS, e de cada três reais que o estado recolhe, dois ficam com a 

União e para o estado volta só um. Explica que as coisas estão difíceis mesmo, esteve no gabinete do 

secretário Pedro Westphalen e ele lhe disse e para o prefeito que não tem dinheiro, a União não 

repassa o dinheiro para o estado e não tem como fazer isso. Sobre a 377, como o deputado Luiz 

Carlos Heinze explicou sábado, é uma novela. Diz que toda nossa produção escoa na 377, seja em 

direção a Santiago ou Ijuí e precisamos disso. Diz a Eliani que torce muito pela mesma, não pode 

votar, pois não tem aluno lá, mas se votasse o voto seria dela, e no que precisar de sua pessoa, pode 

contar. Diz ver nela uma administração como foi do finado Aires, que deixou saudades. Diz ao colega 

Jaques que sobre a formatura do EJA, da oitava série, não foi, pois não sabia e não foi convidada. Diz 

gostar desse tipo de coisas e acha que enquanto autoridades, vereadores aqui, e munícipes mesmos 

tem que incentivar isso. Diz ter ido à formatura do EJA, ano retrasado no Chico Mendes e gosta disso 

e tem que incentivar as pessoas que depois de anos resolvem voltar a estudar e merecem o incentivo 

e o apoio. Convida todos para o grandioso jantar-baile italiano, sábado dia doze, com posse da nova 

patronagem do CTG General Gumercindo Saraiva. Diz que sua patronagem está passando o cargo 

ao novo patrão que é o seu Alcides, mais conhecido como Cido, e mais conhecido ainda como Ratão, 

o vice-patrão seu Jorge Bilo, a primeira tesoureira é a Gislaine Bazzan, o segundo tesoureiro é o 

Arlan, a primeira secretária é a Pâmela e a segunda secretária a Silvane, que ficou. Diz que esses 

seis se reuniram e montaram a nova patronagem, que iremos conhecer no sábado. Convida toda 

comunidade que se faça presente e prestigie essa nova patronagem que está assumindo nosso CTG, 

o único Centro de Tradição gaúcha que temos aqui e merece o nosso apoio. Cita a presença do pai 

de um peão que dança lá e merece o apoio e incentivo, e cada vez mais temos que valorizar nossa 

tradição gaúcha. Diz que o baile será animado pelos Garotos do Fandango, estão encerrando a 

patronagem com o conjunto que abriu o primeiro evento, ano passado, jantar-baile em homenagem ao 

dia das mães. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): O 

vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao vereador 

José Rodolfo de Brum. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Sobre o programa do Serginho, diz ao mesmo que não foi ao mesmo, pois não adianta os vereadores 

do Capão do Cipó falar para os mesmos, quem tinha que estar aqui era um representante do governo 

do estado ou da 377, e não veio. Diz que a rádio Cipoense não pega muito longe, e irem falar para os 

mesmos não resolve. Diz que foram a Porto Alegre e falaram com o secretário, em agosto ele marcou 

audiência em Santiago na Câmara de Vereadores e daqui o prefeito não foi, não foi ninguém sem ser 

sua pessoa e a colega Marilene, talvez os outros vereadores tivessem algum compromisso, mas 

ninguém foi representando o prefeito. Cita que o prefeito Ardi, da Bossoroca, estava e mais de 

quarenta vereadores da região e as lideranças daqui ninguém e agora cobram de não virem no 

programa do Serginho que não ouvem lá em Porto Alegre, se ouvissem diz que teria vindo. Fala que o 

secretário não tinha nem dinheiro para comprar material de expediente dentro da secretaria dele, está 
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os colegas Jaques, Rodolfo e Diego que estavam junto quando ele falou. Se não tinha para isso 

questiona se vai ter para o tapa-buraco. Acha que falar aqui não adianta e sim tem de ir ao Ministério 

Público e entrar contra o estado para fazer o tapa-buraco, pois se não fizer isso, não adianta, eles não 

vão fazer e vamos continuar afogando impostos mais caros, subindo gasolina e os nossos carros 

quebrando nessas estradas. Sobre AES Sul é a mesma coisas, e não teve um presidente que não 

trouxe eles aqui na Câmara de Vereadores e todas as vezes eles mentiram, pois diziam que na outra 

semana estavam revisando, trocando postes, e o que fazem é que quando quebra um poste eles 

colocam um pedaço ao lado e parafusam o outro e fica provisoriamente até cair de novo. Diz que é 

assim que funciona o tratamento para o povo do Capão do Cipó, não valorizam povo. Diz que estão 

aqui, simplesmente, falando para os mesmos, até que os vereadores, prefeito, prefeito de Santiago 

tomem uma atitude e vão ao Ministério Público e entrem com ação contra o governo para arrumar a 

377, não vai resolver nada, pois dinheiro não tem. Não sabe o que os governos de lá fazem com o 

dinheiro. Diz ser problemático e a secretaria que foram lá tinha mais de vinte funcionários, menos 

dinheiro lá dentro. Diz que chegou o momento de se tomar uma atitude, independente o governo do 

lado que seja, pois disse ao Ernani Polo, quando o mesmo disse que não tinha dinheiro, o que o 

mesmo estava fazendo lá que não foi embora, e que sua opinião era essa, que ficasse como 

deputado, ao menos não afunda, pois se ficar ali está ‘mortinho da Silva’. Cita que não adianta falar 

em cassar fulano e beltrano, pois quem cassar é mais ladrão do que está sendo cassado. Afirma que 

nossa política ficou uma vergonha no país e se desse propina para quem pegasse o mosquito da 

dengue não iria ter mais no país como está tendo, que vai ser uma epidemia. Diz que a previsão para 

o ano que vem é de mais de dez mil casos, já está em mais de mil lá no Nordeste. Fala que esse será 

o maior problema que teremos se não cuidarmos nossas crianças que vão nascer. Diz que nossas 

autoridades só se lembram quando chega a epidemia aqui, pois anos atrás tinha e combateram, 

relaxaram e hoje está desse jeito. Sobre o projeto que irá entrar hoje, das professoras, que o vale era 

de seis e vai baixar para quatro, e o presidente irá colocar em votação hoje, diz ser um direito e é 

certo que se faça isso e irão estar a favor. Iria pedir ao Executivo e ao secretário de Obras que fizesse 

umas roçadas na cidade para limpar um pouco, já que vamos chegar ao Natal. Diz lembra-se que 

cobravam muito e não fazem. Quanto ao deputado Luiz Carlos, diz ao colega Jairo que lhe parece 

que há poucos dias atrás falavam que ele envergonhava o Rio Grande e agora no programa do 

Serginho foi o deputado que ouviram, não sabe os outros deputados se ouviram ou falaram com eles, 

mas o que envergonhava o Rio grande falou e é o que mais emenda trouxe para cá. Diz que se ele 

não pode vir, no Capão do Cipó ele vem e ainda não foi cassado.  Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com três minutos, 

pois cedeu dois minutos de seu tempo ao vereador José Rodolfo de Brum. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza ao presidente do CPM, da 

nossa escola, está para ajudar no que depender de sua pessoa. Sobre as professoras do Carovi que 

estão em busca de uma eleição, a Eliani, a Rosane, a Luciane, a Marta, diz que é uma escola 

estadual de nosso município, professoras que todo mundo conhece. Diz aos pais, mães e alunos, que 

eles estão aí para concorrer e colocar aquela escola ainda mais no caminho certo. Fala que sempre 
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foi no caminho certo e com certeza com mais educação, mais transparência e, principalmente a paz, 

pois a paz é o principal para uma escola andar bem. Sobre o que o colega Rodolfo comentou da AES 

Sul, realmente desde quinta-feira passada no Passo do Tibúrcio e Rincão dos Palharini muitos 

moradores focaram sem energia elétrica. Diz ter ligado para o Jader e colocou a ele a mesma coisa 

que o colega falou e ele disse que não tinham encontrado o tal de poste que tinha caído. Diz que só 

perguntou a ele, pois pelo que sabe todos os postes de luz tem uma numeração e eles passam o fio 

direto por rádio da fábrica e eles acham todos os postes. Diz ter coisa que não está fechando. Diz ao 

Serginho que o mesmo lhe ligou de manhã, no domingo, mas estava em Santiago devido a um 

compromisso no sábado a noite, até madrugada, e não pode se fazer presente como o mesmo sabe, 

pois lhe falou. Mas acha que o programa foi bom, pois levantou para o nosso município, mas a nível 

estadual e federal para nós não muda nada. Sobre a audiência da 377 diz ser uma novela e que estão 

cansados, pois semana passada esteve em Ijuí e foram com o colega Alacir, com a ACAMVALE, e 

tinha quarenta vereadores da região e a mesma coisa. Fica preocupado, pois só vão enrolando que 

tem dinheiro e não tem dinheiro e não tem como fazer, não sai liberação, e quem sofre é a 

comunidade. Concorda com o que o colega Alacir falou de, juntamente com os colegas vereadores, 

prefeito, vice-prefeito e a comunidade, fazer um abaixo-assinado e fazer uma moção e ir ao Ministério 

Público, que garante que as coisas mudam e eles vão ter que fazer e o município também, senão fica 

do mesmo jeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(SD): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Ouvindo os 

colegas, atentamente, diz ter muitas coisas que discorda de ambos. Diz ao Serginho que não 

concorda com certas coisas que foram ditas hoje na Casa a respeito da audiência realizada, por um 

grande motivo, pois fica se perguntando o que está acontecendo. Cita que quando fizeram a primeira 

paralisação da RS 377, foi das que mais defendeu que fizessem, pois seria muito viável para Capão 

do Cipó, e lá estava o Serginho, que conseguiu a televisão, a imprensa escrita e falada, a rádio 

Cipoense, e estava do lado dos colegas. Diz não concordar, pois não dá para admitir e algo a mais 

tem de errado nessa audiência realizada no Clube Aliança. Diz que ninguém lhe contesta ou vai 

conseguir lhe provar o contrário de um grande boicote que foi realizado, só não entende em quem foi 

atingido e por qual motivo. Tem certeza do que diz aqui, desse boicote realizado. Diz achara que 

atingiram ao povo e não a administração e muito menos o Serginho. Não conseguiu entender. Diz que 

teve gente que teve a ‘cara de pau’ de entrar na porta, sentar, rir e ir embora. Afirma que uma pessoa 

que faz isso está rindo de sua própria desgraça, é um coitado que ri dele próprio, pois está ajudando a 

pagar tudo que está aí. Quando falam sobre a bacia leiteira, diz que essa vaquinha que falam é para 

lembrarem quem começou a primeira e não saiu do papel. Diz fazer tempo que o povo espera essa 

vaca, mais de quatro anos que essa vaca foi lançada para sair leite e morreu a vaca, terminou com as 

vacas. Sobre telefonia diz não admitir que ninguém tenha um telefone para mandar alguém 

representar a Câmara de Vereadores, até pede desculpas ao presidente por dizer isso, mas acha que 

teria condições ou está faltando telefone no Capão do Cipó. Sobre a RS 377 concorda que é uma 

novela, mas acha pior cruzar os braços e ficar aqui ganhando o dinheiro do povo, e se não fizerem 

nada, muito pior é assistir de camarote. Concorda com o colega Alacir quando disse que nem tudo 
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podem participar, e foi um que o dia que foram na 377 disse que não podia, pois está com problemas 

em família cuidando de sua avó e são só duas pessoas para cuidar, não tem mais ninguém por ela. 

Questiona agora todo mundo não aparecer, e não admite, pois algo não está ‘batendo’, inclusive tinha 

gente daqui que tinha confirmado um dia antes a sua presença e depois sumiu. Diz que essa gente 

que pensa em um dia governar Capão do Cipó não está preocupado com o povo daqui, pois poderia, 

e até hoje disse ao presidente, tirar muito proveito dessa reunião, se fossem inteligentes, mas 

mostraram que são muito burros mesmos. Cita que se fossem, estariam batendo palmas, hoje, 

sozinhos. Afirma ter gente que pensa pequeno, e quando isso acontece não se chega a lugar 

nenhum, tenham certeza. Diz ao Serginho que o mesmo já marcou audiência com o secretário de 

Minas e Energia do estado e o diretor da AES Sul, dia dezesseis, torce que não liguem para lá e 

cancelem mais essa reunião, pois do jeito que está indo e o quanto alguém pensa que as coisas vão 

mudar no capão do Cipó e dizer que vão deixar a política de lado e pensar no povo, mas as pessoas 

só pensam no atraso do município. Sinceramente diz que, as vezes, sua família diz que a política não 

é para sua pessoa, pois não sabe aonde alguém quer chegar e não está entendendo isso. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Governo e Líder de Partido, PMDB: Fala ao senhor presidente que qualquer seguimento da 

sociedade é importante, entre a escola, igreja, CTG, CPM e que enfim qualquer organização dentro 

de uma comunidade é importante e para que estas organizações funcionem as mesmas precisam de 

pessoas que deixem seus afazeres em casa e venham doar o seu tempo em prol destas 

organizações. Neste sentido quer parabenizar e desejar sucesso a nova patronagem do CTG e 

desejar sucesso a nova diretoria do CPM do colégio, que são entidades de dentro do município que 

são muito importantes que funcione. Afirma que é preciso que as pessoas deixem seus afazeres e 

venham doar seu tempo por esse trabalho. Fala da situação política do país, situação hoje que 

envergonha por uma série de coisas. Ressalta que temos a União, o Estado e o Município, e que o 

imposto que é produzido aqui e vai parar lá na União e começa a vir, ressalta que é Estado e 

Município. Afirma que muitas vezes se vê questionamentos por que o estado é aquilo e o município 

aqui, pois não tem verba e se pergunta onde que fechou “as torneiras”, e onde está o problema maior 

de tudo isso. Ressalta que onde foi o dinheiro todo mundo sabe e que isto de certa forma deixa um 

pouco desiludido, pois se tenta trabalhar sério e que muitas vezes discutem entre os mesmos aqui e 

se ofendem e que lá pra cima um bolo bem grande repartindo e dando risada dos mesmos, afirma que 

isto é um problema sério que seguidamente se questiona e até pensa que muitas vezes estão fazendo 

papel de palhaço e que esta é a grande verdade, mas que infelizmente a esperança é a ultima que 

morre e o sistema é este e que então tem que procurar muitas vezes a única arma que tem que é o 

voto e ainda erram bastante quando se vai votar. Ressalta que então tem que tentar colocar gente 

que pense melhor para a população, e o próprio repete que muitas vezes se envergonha do jeito que 

está esta situação, pois tem filas nos hospitais com gente morrendo sem remédio e sem atendimento 

e uma minoria repartindo um enorme “bolo” com os bolsos cheios. Afirma que isto é triste e chega a 

dizer que gente deste tipo não tem alma, pois consegue estar no ‘bem bom’ e vendo filas de hospitais 

e o povo padecendo. Faz uma referência a Chica, esposa do ex-colega Odir, agradece a mesma por 
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estar aqui nesta sessão ouvindo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Se junta às palavras do colega 

Miguel e que a Chica seja bem vinda. Pede para que seja enviado um ofício à Secretaria de Obras 

também solicitando que a mesma faça uma limpeza na cidade e principalmente na entrada e em 

alguns lugares aqui no centro. Pede encarecidamente em nome de todos os motoristas escolares que 

agora no período de férias o secretário de Obras fiscalize e vá ver bem a situação das estradas 

principalmente onde cruza o transporte escolar, e que tem estrada onde o transporte escolar entra 

quatro vezes no dia e que está em péssimas condições e que então neste tempo de férias dá um 

tempo razoável para o secretário dar uma avaliada geral nestas estradas e dando atenção especial 

onde cruza o transporte escolar. Fala que se apresentou na reunião do Serginho o senhor Algeu 

Disconzi, representando a Casa Civil de Porto Alegre, e que sente a falta dos colegas e entende que 

os colegas tinham compromissos e que também sentiu a falta da própria comunidade de Capão do 

Cipó, a própria se juntaria em qualquer coisa, no bom sentido, de conseguir alguma coisa e mostrar e 

levantar esta bandeira, pois foi feito uma ata e todos assinaram e encaminharam para o estado. A 

própria não sabe como este pessoal da prefeitura vem todo dia e voltam para Santiago, pois é horrível 

e estressante andar naquela estrada, e que então o que puderem fazer como munícipe ou vereadores 

como autoridades deve se fazer. Fala que por enquanto era isso até terça que vem e principalmente a 

comunidade até sábado no baile no CTG. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Pede uma carga de pedras passando pelo Clube, pois 

tem lugares terríveis e o ônibus vai duas ou três vezes ao dia, vai e volta passando pelo Neri. Pede 

para alargar um pouco aquela estrada, foi feita com chuva e não foi mais arrumado, passando Entre 

Rios lá na frente aos Formigueri que o secretário dê uma olhadinha nestas estradas, como a Regina 

comentou que vai ter ao menos três meses para o secretário poder trabalhar durante o intervalo das 

férias, e que dê uma olhada nos pontos críticos e dar uma arrumada, pois quando vê está começando 

o transporte escolar de novo e vão voltar a pedir estrada. Diz que o principal do município que está 

ruim é bueiro entupido, não temos sarjeta nas estradas, a água corre no meio da estrada. Parabeniza 

a Chica, esposa do nosso ex-colega Odir, que estava sempre aqui e lembra uma frase que ele 

sempre dizia: “A Câmara está muito light para sessão, tem que pegar um pouquinho mais de fogo 

para o pessoal vir”. Diz que era uma brincadeira que sempre fazia com os mesmos. Diz ao colega 

Ibanez que não é criticar, mas vai falar, pois para o asfalto o mesmo não veio com os mesmos, para 

Porto Alegre não pode ir, pois tudo estava doente e no programa da rádio veio. Diz isso só para 

colocar, e até comentou com o colega Jaques que iria colocar quando estavam interesse que o 

secretário estava lá em Santiago não precisava nem se movimentar aí acham problema. Diz que cada 

um tem seus problemas e tem que resolver os seus problemas em casa e não criticar os outros. 

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

Representante de Partido, SD: Diz ao colega Alacir não estar preocupado por ele, estava 

preocupado sim pelo colega o que fez por vocês, porque aquele dia o colega estava na chuva e diz 

reconhecer que estava na chuva na 377 apoiando os produtores, só que lá foi começo para ser feito 

uma grande reunião para se formar uma ata para se encaminhar para o Governo do Estado. Diz achar 
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muito estranho no momento que vocês começarem uma obra e não terminar. Foi isso que falou e diz 

ser mérito seu e do Serginho, foi ele que fez e não o mesmo. E como não apareceu, questiona? Fala 

que se não fosse o Serginho nem teriam aparecido na televisão, e que os mesmos eram modelo e 

têm que pelo menos reconhecer o que os outros fazem, e este é o mal de não reconhecerem, mas o 

dia que reconhecerem vão ver que as coisas vão para frente. Fala sobre energia elétrica e que um 

morador dos Palharini está sem luz seis dias e podem ligar para ele. Cita que ainda acham que não 

temos o que falar, diz que daí não podem ser vereadores, têm que ficar em casa cuidando dos seus 

interesses e abandonar o cargo que têm aqui que é muito melhor e fica menos feio para os mesmos. 

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

Partido, PDT: Parabeniza as candidatas da escola Macedo Beltrão e diz que estão apoiando no que 

precisar e vai ter mais um filho o ano que vem na escola. Soluções diz que estão em pauta e é bem 

fácil o PMDB juntar todo o partido dele no Brasil e no Estado ir lá e terminar com a Dilma porque o 

maior partido é o PMDB e pedir recurso para o nosso estado e não deixar bloquear as contas, ou se 

retira do governo Dilma ou nosso estado não estava nessa calamidade. Diz que outra solução para o 

país é pegar e trazer o nosso dinheiro que está na Suíça e prender os corruptos e está solucionado os 

problemas de todo o Brasil. Diz que a quantia de ladrão que temos nas cadeias não estão suportando. 

Parabeniza dona Chica por estar aqui, e o saudoso Odir está escutando nesta hora. Fala sobre o 

projeto dos professores, que se for em pauta hoje tem o seu foto a favor. Diz não ser contra e está 

para votar a favor do funcionalismo. Hoje a partir de vinte e trinta, na Afumcaci, quer convidar todo o 

pessoal do PDT, diretório municipal do PDT. Diz ficar indignando por que o Tribunal de Contas, às 

vezes, aprova as contas dos ex-prefeitos e fulano de tal, mas o que se indigna que entrando no site 

do Tribunal de Contas hoje, tem trinta dias para o ex-prefeito pagar uma conta de doze mil reais que 

já está há quatro meses atrasada, que vai ser notificado em trinta dias e se não pagar hoje, vai para 

quinze mil, sobre aquelas peças que ouviram falar, que diz que trocou em ônibus e em carro e não 

aconteceu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Dá os parabéns a professora Cecília pela formatura do pré e que 

estava a casa cheia, e aí o próprio disse que o valor que tem as crianças na educação, pois os pais 

dedicam todo o tempo para as crianças, e novamente dá os parabéns. Acredita que a professora vai 

ser a nova diretora do Carovi. Ressalta que não tem nenhum filho lá, mas dedica o seu apoio. Fala 

que no assentamento acha que não precisa de agente comunitário, pois faz dois meses que fizeram 

um projeto para chamar o agente comunitário e que até hoje não chamaram e só mentiram para o 

‘cara’, pois o prefeito e o Anselmo só prometeram que iam chamar e até agora nada. Afirma que 

fizeram os vereadores de bobo em votar o projeto e abrir a vaga e que até hoje não chamaram 

ninguém, torce que ninguém adoeça. Fala que a ERS 377 não é problema do próprio, pois quando 

seu “padrinho” Tarso estava lá pelo menos um tapa-buraco era feito e que agora o Sartori terminou 

com as estradas e que não está saindo para lado nenhum. Afirma que não votou para o Sartori e que 

o mesmo terminou com a educação, saúde e tudo e o próprio não entende, pois um ano funcionava e 

outro ano não funcionava mais nada. Fala a vereadora Regina que foram na secretaria e que a 

mesma é vereadora, mas que a Ana não é vereadora e que a Ana é secretaria de Assistência Social e 
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está aqui como vereadora (em uma foto que tem em mãos). Ressalta que estavam a vereadora 

Regina, o prefeito e a Ana, e que o próprio acha que se elegeu ontem, e o ‘Faz Tudo’ que é o 

secretario Christian. Fala para a Chica que só quer lembrar um minutinho, dá as boas vinda a mesma 

nesta Casa, que o companheiro Odir conseguiu uma verba de duzentos e cinquenta mil para fazer 

uma ponte no Passo do Cardinal, e que o Executivo foi homenageado no jornal esta semana em 

Santiago, como maior construção feita pelo Executivo e que se não fosse o finado Odir conseguir a 

emenda com o deputado Pimenta não havia saído aquela ponte que está ali sem terminar o aterro. 

Ressalta que deveriam lembrar-se do mesmo e colocar a companheira do mesmo para receber um 

prêmio. 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 ao Serginho 

que não esteve ao seu programa, acompanhou desde o primeiro momento que você montou, pois de 

última hora surgiu um fato ao qual teve que ir para Videira onde mora a sua filha, em Santa Catarina. 

Diz que ninguém precisa provar nada, mas tem os pedágios que pagou e foi uma coisa de última 

hora. Diz achar importante um programa do tipo que o Serginho faz, onde reúne a comunidade. Diz a 

dona Chica que seja bem vinda nesta Casa, seu esposo deixou saudade. Diz ter falado de uma sigla 

há pouco tempo o colega Ibanez falou: AES Sul, Ajuda Escurecer a Sociedade, pois imagina ficar de 

quinta-feira a terça-feira este grupo de pessoas sem luz, isso não existe. Pede que imaginem a casa 

de vocês sem luz de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, por causa de um poste e não 

ter outra coisa de tão sério que não poderiam mandar um carro e ficar um dia no Capão do Cipó. Diz 

serem dez famílias sem luz, realmente não tem fundamento. À Eliane, Marta, Rosane mais uma vez 

sucesso, e o grupo que vai dirigir a escola diz ter certeza que a nossa Casa Legislativa vai estar à 

inteira disposição a partir de dois mil e dezesseis. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 235/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projeto de Lei 043/2015. PROJETO DE LEI 043/2015, do Poder Executivo, que “Inclui o parágrafo 

único no artigo 5º da Lei Municipal nº 496/2010, que Institui o Auxílio Alimentação aos Servidores 

Públicos do Poder Executivo de Capão do Cipó/RS e dá outras providências”. MOÇÃO DE PESAR 

014/2015, dos vereadores aos familiares de Caetano Luiz Lencini. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 002/2015, do Poder Legislativo, que “Que aprova a prestação de contas do exercício 

2013, dos administradores do Executivo municipal de Capão do Cipó”. MOÇÃO DE PESAR 015/2015, 

dos vereadores aos familiares de Gustavo Alves da Silva. MOÇÃO DE PESAR 016/2015, dos 

vereadores aos familiares de Hélio Garcia do Nascimento. CONVITE, da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, para evento de pré-inauguração do salão social da igreja, nos dias 19 e 20 de 

dezembro de 2015. EMENDA Nº 001/2015, ao Projeto de Lei 042/2015, dos vereadores do PP e do 

vereador do PT. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE 

PESAR 014/2015, dos vereadores aos familiares de Caetano Luiz Lencini, aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 015/2015, dos vereadores aos familiares de Gustavo Alves da Silva, aprovada 

por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 016/2015, dos vereadores aos familiares de Hélio Garcia do 

Nascimento, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente pede aos membros da Comissão 
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de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que dêem parecer verbal sobre o 

Projeto de Lei N° 043/2015, sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor presidente convida 

aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 043/2015, do Poder Executivo, que “Inclui o 

parágrafo único no artigo 5º da Lei Municipal nº 496/2010, que Institui o Auxílio Alimentação aos 

Servidores Públicos do Poder Executivo de Capão do Cipó/RS e dá outras providências”, aprovado 

por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

15/12/2015, 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, 08 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 


