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ATA N° 46/2015 (Ordinária) 

Aos 15 (quinze) 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 45/2015, da Sessão Ordinária do dia 08/12/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura do ofício do Senhor Emílio 

Smolarech de Souza, Presidente da Associação de Moradores do Carovi, solicitando espaço na 

Tribuna Livre para falar sobre a associação e o abaixo-assinado para que não seja retirada a área 

coberta da localidade do Carovi. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso 

da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que o Miguel e o 

Adão, do Rincão dos Palharini, estão ligando, de novo, pois pelo jeito eles não existem e não são 

eleitores de Capão do Cipó, o Adão faz seis meses que pediu uma carga de pedras para o poço negro 

e até hoje não foi. Diz que falou na Casa que só por que ele era pobre que não levaram. Explica que 

duas ou três cargas de pedras para a estrada resolve problema e no Mário tem pedra-cupim tirada e 

não dá três quilômetros de distância. Diz que fica até feio vir todo dia falar isso na Tribuna. Fala que o 

Valdeci, que está presente, que acha que eles esqueceram a estrada dele, e que não pertence aqui a 

que vai para Tupantuba. Diz que tem transporte que vai a Santiago e o pessoal sempre vai por ali. 

Sobre o mato, diz que veio uma roçadeira que compraram com o dinheiro de uma emenda que veio 

do deputado e está ali para enfeitar o galpão da feira, pois roçar não roçou nenhuma vez até hoje e 

veio para isso, e lá está encostando uma árvore na outra e não tem como passar. Fala que conhece a 

estrada de Tupantuba e até dia de chuva consegue patrolar, pois é muita pedra e tem que aproveitar 

que tem umidade para fazer. Diz que não vão por que não querem e as patrolas parecem que já estão 

guardadas debaixo do pátio da prefeitura e só ano que vem que vão a campo. Diz ao colega Jairo, 

não que esteja falando dele, mas foi um que mais criticou junto com o colega, quando eram da 

oposição, quando secretário saía nas quintas-feiras laçar em rodeio e agora o companheiro da 

coligação também tem saído na quinta-feira para laçar em rodeio. Diz que são CCs que descontam e 

parece que têm um dia de folga, o que é contra essa de CC tirar dia de folga. Acha que o andamento 

do município tem que continuar, e que é igual os vereadores, se deram a cara para bater não 

interessa que sejam do mesmo lado, e não tem dia de folga, se tocar de trabalhar, tem que trabalhar. 

Acredita que quando é açúcar no olho é bom, mas quando é pimenta, no dos outros melhor. Sobre a 

ponte do assentamento, perto do seu Darci, diz ser um perigo e não vão trocar. Acha que a própria 

comunidade vai ter que tirar umas pranchas e fazer. Diz que amanhã o nosso colega Serginho vai 

para resolver o problema da luz lá em Porto Alegre. Cita que no assentamento tem três 
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transformadores queimados. Diz que ele não vai na luz, ele vai na Funasa, pois o responsável pela 

rede de água aqui é ele, era a dona Rose, mas ela saiu e botaram o Serginho. Diz que não sabe o 

que vai fazer e tem diária e fim de ano. Sempre diz que se é para economizar, é para economizar, não 

vão fazer isso e resolve ir sozinho não precisa ir dez. Diz que os secretários também foram semana 

passada, dois. Acha que se é necessário tem que ir, mas se puder encurtar sobra mais um troco para 

fim de ano e para ajudar a comunidade de Capão do Cipó. Diz que teve um debate da cooperativa, e 

que é muito crítico, com o Nenê e o Geraldo que quiseram fazer fogo cruzado, sábado de manhã na 

rádio, das onze horas ao meio-dia. Diz não saber o que houve com o companheiro Geraldo, que 

embraveceu e quase quebrou a porta da rádio. Fala que fez umas perguntas a ele e a comunidade 

também fez, pois se é para vir debater sobre um negócio sério, tem que vir e debater, e a pergunta 

que sai tem que dar a resposta. Diz que ele convidou para vir no programa e não gostou das 

perguntas e simplesmente levantou e foi embora e bateu a porta. Diz que não entendeu, pois foi falar 

de uma coisa pública e hoje eles são CC da prefeitura, e não interessa, se é CC e coisa da prefeitura, 

quando tem que falar, fala mesmo. 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. O mesmo diz que tem 

dias que nunca se esquece, e hoje é um dia desses, que daqui a duzentos anos irá continuar 

lembrando, pois foi lá na comunidade do Carovi que realizou e está realizando até as nove da noite as 

eleições da nova equipe diretiva da Escola. Diz que sofreram por dois meses um duro empaque por 

parte de alguns membros da equipe, para não comparecerem, que não tem que estar trocando, mas 

diz que a comunidade deu uma demonstração de que chegou o momento da escola trocar de mãos, e 

ressalta que é a Escola de Ensino Médio do Município, e é muito significativa. O mesmo coloca que 

depois da emancipação coloca a escola Macedo Beltrão e o Ensino Médio o segundo fato mais 

importante, e que graças a Deus as urnas vão apontar a partir das vinte uma horas um novo rumo e 

um novo tempo para a Escola Macedo, e desde já diz que tem mais um ano nesta Casa para que os 

colegas apóiem toda e qualquer coisa que vier em benefício daquele educandário. Agradece o Diego, 

o Alacir, a Regina pela mão que deram. Com relação ao Ginásio diz que faltou só uma idéia para o 

ano que vem nessa mudança de Ginásio, que o Prefeito arrume alguma coisa em Brasília, e os 

mesmo destinam uma parte dos recursos da Câmara e não mexem no Ginásio do Carovi, e talvez 

alguma coisa para as idéias que a turma do Emilio tem e diz não ser compromisso e se o grupo 

entender os mesmo podem fazer isso. O mesmo ressalta que hoje a noite estará indo a Porto Alegre e 

diz que um dos lugares que irá visitar é a Secretaria de Educação, pois desde março estão com o 

Ginásio com algumas folhas de Brasilit chovendo dentro e mencionou ao Presidente do CPM que 

tomara que chegue lá e consiga falar com as pessoas certas. Também irá visitar a Suepro para ver da 

possibilidade de arrumar um micro trator para voltar a produzir na horta, e já fica o chamamento para 

a comunidade do Carovi que a partir de janeiro um curso de como construir estufas para começar 

organizar a escola. Diz que na última visita a Porto Alegre esteve na secretaria do Deputado Bianchini 

e ficou reservado para uma audiência na Agergs e que também o Serginho colocou e diz que amanhã 

estarão lá dentro de outras agendas que foi marcado, como sinal da Oi. Estará acompanhando esse 
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grupo que estará lá, pois são coisas que interessam e ressalta que mais uma vez nesta semana ficou 

praticamente um dia inteiro sem luz e na escola precisando digitar as listagens de eleitores, tiveram 

de ir para uma casa com gerador para poder funcionar a internet. Diz ser como seu Viriato dizia que 

chega um ponto é só pegando nas armas. 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. A mesma convida os colegas e demais pessoas 

que a mesma do Lions Clube em parceria com o Correio estão promovendo através das Escolas os 

alunos fizeram cartinhas, os da Escola Julio Biasi, Sepé Tiaraju e Roseli Correia e que a Escola 

Macedo não quis participar. Diz que as cartas estavam no Correios, mas eles  não podem fazer 

promoção com outras entidades individuais e agora se encontram em sua loja, nada político e convida 

os colegas para adotarem uma criança, peguem uma cartinha. Diz que tem pedido que vocês até 

choram e tem alguns que dá vontade de rir, mas são vários pedidos como material escolar e 

alimentação, e pede que a comunidade se engaje nisso, e convida a Silvane da Casa, o Doutor Paulo, 

o Lissandro, a Meri, a Ivania, o Dentinho, e desde já o Lions agradece. Secretaria de Obras que o 

secretário dê um pouco mais de atenção para as pessoas lá do Passo do Valo, e diz que a filha do 

seu Ângelo perde muita aula porque o transporte não tem condições de chegar até a casa deles, já 

faz um ano ou mais que doutor Enilso mandou oferecer as pedras, mas não houve interesse da 

secretaria em retirar as pedras, e que são uns cinco quilômetros de estrada ruim, esta é estrada geral 

que não só o transporte usa como as demais pessoas. No Progresso a mesma diz ter passado lá e na 

Sepé foi colocado um sinal e pede que deem um jeito em arrumar aquela ponte, pois a mesma 

passou hoje lá está bem ruim e na Esquina do Passo do Valo os carros têm que passar em cima dos 

barrancos, hoje a mesma diz que andou lá e também conversou com pessoas e que seu Valdecir 

também está sofrendo nas estradas, pois tem seu transporte, mas diz que não adianta pedir muito, e 

do Carovi até a divisa com Tupantuba e a do Rincão dos Ávila que vai até o senhor Hélio também 

está péssima. Manda um recado para Ieda que irá ouvir daqui a pouco e diz que conversaram a 

semana passada e ela perguntou cadê as ‘amarelinhas’, e pelo que o Jaques falou Ieda esse ano tu 

não vai ver as ‘amarelinhas’ nenhuma e diz ser uma decepção pelo jeito já estão guardadas. Também 

fala da falta de responsabilidade de um motorista ontem com chuva deixou duas meninas que vieram 

da Macedo Beltrão e deixaram as meninas na Escola Julio Biasi andaram de a pé, se molharam 

bastante e diz que até o vice se preocupou e ligou para a mãe de uma das meninas e diz que ela se 

preocupou bastante, estão aqui as duas mães e são testemunhas do que as meninas passaram e 

querem que cite o nome do motorista, é o senhor Salatiel que deixou as meninas sem transporte. E 

deseja a nova patronagem do CTG que tenham sucesso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sempre que usa a palavra procura se deter em assuntos 

essencialmente da função do vereador, ao menos exercer na essência o que preconiza o que diz que 

o vereador tem que fazer. Diz que nem sempre é possível, mas ao menos procura fazer desta forma. 

Nesse sentido vem se deter na emenda que os vereadores da oposição propuseram na sessão 

passada, só para que a comunidade entenda. Dirige-se a quem o ouve aqui no plenário e que irá ouvir 
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daqui a pouco pelas ondas da 87.9, o orçamento é dividido entre secretarias, respeitando-se os 

percentuais exigidos em lei. Como exemplo cita a Saúde com no mínimo quinze por cento, Educação 

vinte e cinco e assim por diante e se fecha o orçamento em cem por cento. Diz que ao longo dos anos 

sempre foi vinte e cinco por cento do orçamento um percentual que o prefeito pode suplementar entre 

uma secretaria e outra, entre uma dotação e outra, sem o aval do Poder Legislativo. Cita que ao longo 

da história foi sempre de vinte e cinco a trinta e esse projeto de emenda da lei orçamentária mudou 

para dez. Diz defender que continue nos vinte e cinco por cento, não por ter sido sempre assim, mas 

por que o prefeito, muitas vezes, precisa alocar o dinheiro de uma dotação para outra, rapidamente, e 

sabem muito bem que para ser aprovada uma suplementação o projeto demora, no mínimo, quinze 

dias. Pede que suponham que aconteça um temporal em que o prefeito precise alocar o dinheiro para 

a Secretaria de Assistência Social, imediatamente, e esperar vir um projeto de lei, quinze dias, para 

mexer nesse orçamento, diz entender, opinião sua e cada um tem o direito de ter a que quiser, pois 

vivemos numa democracia, mas entende e defende que o orçamento do Executivo não pode ficar 

engessado. Diz achar muito pouco dez por cento para que o prefeito consiga fazer uma alocação de 

recursos emergencial. Nesse sentido diz aos colegas que, exercendo a função de vereador, sugere 

que continue com o orçamento de vinte e cinco por cento, para atender esse tipo de questão. 

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 a 

diretora Cecília, e em nome dela todas as professoras da escola Júlio Biasi, que na terça-feira 

passada não deu tempo de falar na formatura do pré, que ocorreu dia cinco de dezembro. Diz ter sido 

uma festa maravilhosa, muito bem organizada. Agradece a Claudia que era professora da Manuela as 

demais professoras que trabalharam junto, a Luciana, a Andréia, a professora Elisandra e as demais 

substitutas, as quais não lembra o nome e a Tati que auxiliou bastante. Diz que estava bem 

organizado, a primeira formatura deles e tem certeza que será a primeira de muitas e que não irão 

esquecer. Fala sobre a troca de patronagem, e diz ao colega Jaques que o mesmo não estava e 

cobrou dos vereadores aquele dia que não se fizeram presentes na formatura, a qual não sabia. Diz 

que o mesmo sabia, pois o convidaram, e que sentiu falta das presenças políticas aqui do município. 

Acha que foi um momento importante para sua pessoa e para o Cido que está assumindo. Agradece, 

de coração, a todo o pessoal de sua patronagem que trabalhou esses dois anos, incansavelmente, 

junto, e como os que trabalham nas associações e na comunidade do Carovi, sabem que quem larga 

as coisas e vai trabalhar de graça, muitas vezes tem que por dinheiro do bolso, se esforça, trabalha e 

quer que dê lucro a entidade ou associação. Fala que para isso precisa do apoio da comunidade e, 

principalmente, da presença nos eventos. Diz que entregaram simbolicamente aquele dia e que vão 

passar definitivamente na prestação de contas. Fala que construíram a frente, colocaram piso, 

adiquiriram as toalhas, fogão industrial, duas chapas, e estão entregando bem o CTG e em ótimas 

mãos. Deseja ao novo patrão Cido, ao vice-patrão seu Jorge Bilo, a primeira tesoureira Gislaine, 

segundo tesoureiro o Arlan, primeira secretária a Pâmela e segunda secretária a Silvane, a esses 

seis, do pelotão de frente, bastante sucesso e grandes realizações a frente do CTG. Diz que esses 

dois anos que dedicou ali, não foi pensando em política, tanto que sempre deixou claro que lá dentro 



0463 

 

nunca misturamos política e deu certo, e que ficou a frente por gostar e ter se criado dentro de CTG e 

gosta mesmo. Resolveu não ficar mais dois anos por achar que trabalharam bastante e tem que dar 

oportunidade para outras pessoas assumir e se dedicar a tradição gaúcha. Diz a colega Marilene, 

como presidente do Lions, que o mesmo é um clube que presta serviço a comunidade e essa 

promoção com as escolas, juntamente com os Correios, é excelente e tinha pensado nisso também, e 

que bom que colocaram em prática. Convida, como a colega falou, não só os vereadores, mas 

qualquer pessoa da comunidade que quiser ir ali na loja e pegar uma cartinha e comprar o presente e 

realizar o que está escrito. Diz que as pessoas não têm noção da satisfação que faz para o ser 

humano uma coisa dessas. Diz saber, pois a loja de calçados Farroupilha, de Santo Ângelo, faz isso e 

é muito bom mesmo. Se junta a colega no convite e pede às pessoas que participem e realizem o 

sonho de uma criança. Fala ao presidente da associação que na época em que votou para tirar a área 

coberta de lá achou que estava fazendo o bem, mas agora com essas cento e noventa e cinco 

assinaturas, provaram para a mesma que estava errada e agora está com os mesmos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a Regina, pelos dois anos que trabalhou no 

CTG, foi muito bom, e deseja boa sorte e bom trabalho a nova patronagem que assumiu, pois o CTG 

se sabe que são os melhores bailes que sai hoje, não que os outros não sejam, mas são os que o 

pessoal vai e se orgulha quando sai baile. Pede ao Demac que faça limpeza nas caixas de água, pois 

o pessoal está reclamando, hoje até um morador lhe ligou e depois o ‘atacou’ na estrada e mostrou o 

copo de água com a sujeira embaixo, que sai na torneira. Pede que deem uma olhada em todas e 

faça limpeza, e veja as tampas, como estão. Diz não saber se o poço no bairro Santo Antonio está 

funcionando, e se tem tampa, e talvez faz tempo que não é limpo. Fala sobre uma reunião que 

tiveram com alguns colegas vereadores, o doutor Paulo e o presidente do Sindicato, na Defensoria 

Pública, sobre a 377. Diz que a Renata disse lá para os mesmos que está tramitando em fim, 

praticamente só sair a sentença e, provavelmente, quando volte em janeiro, depois do dia vinte e 

deverá sair a sentença em fevereiro sobre a 377, que faz cinco anos que tramita, e que façam. Cita 

que foram pela 377 hoje e o pessoal que vem de Santiago é terrível, é buraco que olha e fica 

abismado. Faz dias que não passava, pois ia pela estrada de chão. Sempre diziam que a estrada de 

chão não dava para andar, mas agora é o contrário, o que não dá para andar é o asfalto. Acha que 

deve ser tomada uma atitude, pois amanhã ou depois não tem o que fazer, só patrolando. Diz ser 

complicado, mas levou fé pelo que ela falou hoje, a esperança é grande e acha que vão tomar uma 

atitude. Sobre o Banrisul pede que o presidente mande ofício para a gerência pedindo outro caixa 

eletrônico, pois funcionários públicos recebem pelo Banrisul e chegam ao fim de semana e não tem 

dinheiro, nem dia de pagamento. Diz que as contas são todas lá e têm que ter um pouco mais de 

consideração pela população, como disse a eles que iria falar aqui. Acha que o funcionário precisa, 

trabalha e quer receber e chega no dia e não sai dinheiro e tem que ser a conta lá. Acha que de início 

seja a solução outro caixa eletrônico, pois estragou e quase não foi ao baile do CTG por que não saía 

dinheiro, assim como outras pessoas que precisam. Diz ao colega Miguel que era vinte e cinco e 

pularam para trinta e Santiago é quinze que o Ruivo trabalha. Acha que se der uma emergência aqui 
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no município tem a reserva de contingência no valor de trezentos e noventa e quatro mil que é para 

isso, e se vier um projeto de uma crise grave no município, acontecer hoje e o prefeito fizer um 

projeto, reúnem a câmara e vota ‘em cima da perna’. Acha que na tem essa desculpa e podem melhor 

fiscalizar o dinheiro público, pois aquele asfalto se tivesse passado pela câmara e tivessem cobrado, 

talvez não teria saído, pois acha que vai fechar o ano, a empresa não vai vir e quem vai ficar com o 

ônus é a prefeitura. Acha que tem que ir atrás e cobrar. Sobre o ginásio do Carovi diz ter votado para 

ficar e acha que tem de ficar, pois gasta mais do que isso para tirar do que fazer outro, e que corram 

atrás do dinheiro para um no assentamento e deixa aquele para aquela comunidade. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Em nome da equipe da colega Regina, e 

do novo patrão e toda sua equipe, parabeniza pelos dois anos que esteve à frente do CTG General 

Gumercindo Saraiva, e ao “Ratão” e sua equipe deseja sucesso. Registra o excelente trabalho que a 

colega fez em frente ao CTG. Fica o reconhecimento dos moradores do município, que participam 

sempre dos eventos do município e do CTG. Parabeniza ao Emílio, em nome do piquete, que 

disputou e ao Miguel que participou no Coxilha de Ronda e demais equipes, assim como o seu 

piquete Alvorada que se fez presente. Diz que os municípios são unidos quando sai uma festa 

campeira, sempre para defender município. Diz que sempre estão defendendo as comunidades e fala 

sobre o ginásio, com certeza o prefeito irá olhar com carinho e vai deixar aquele ginásio, para não 

refazer o que está feito, pois sai muito mais barato e que busque uma emenda e coloque no Nova 

Esperança. Acha que o prefeito vai olhar com carinho o pedido, e a comunidade foi em busca de 

cento e noventa e poucas assinaturas, mostrando a força da comunidade do Carovi, o que traz mais 

força para ajudar. Diz que o Alcindo o acompanhou durante o dia de hoje, andando pelo município, e 

no Rincão dos Mamoneiros, aonde vai ao Zeca, é um caos a estrada. Diz que o mesmo lhe colocou 

que em época de campanha tinha vereador que ia lá e dizia que estava aqui e queria ser braço forte e 

defender a bacia leiteira, só que até hoje nunca mais foi na localidade dos Mamoneiros. Diz ser um 

‘cara’ que trabalha todo dia, batalha todo dia para tirar o ganha-pão e não tem estrada para sair dali. 

Diz que quem duvidar que as estradas não estão ruins, que pegue seu carro e desça nas localidades. 

Cita que no Passo do Valo é um caos as estradas e o Ângelo faz mais de ano que deu pedras e o 

secretário não teve a capacidade de levantar os maquinários até a localidade para arrumar. Comenta 

sobre estradas, pois a comunidade pede e é o dever do vereador andar e fiscalizar. Diz que tudo que 

fazem é com ética, estão tirando fotos e se alguém duvidar das estradas tem a foto, é só olhar ou 

descer e ver como estão as estradas do município. Diz que a que desce da ponte do Cardinal, 

passando o Ibanez Dutra, indo ao Carovi, também tem que fazer reparo o mais breve possível. Aqui 

no Capão do Cipó, até o colega Alacir esteve junto hoje a tarde, descendo a propriedade do seu 

Giovani Diedrich tem um problema na rua que desce, pois desce toda a água em frente à propriedade 

da professora Ivanez. Pede que o Executivo mande colocar uns tubos para que a água não fique 

parada ali, está ruim mesmo, é esgoto, é lixo, um fedor que não dá para aguentar e os mosquitos da 

dengue, que Deus nos livre e não chegue aqui, mas está lá para quem quiser ver. Pede que tome 

providência o mais breve possível para não acontecer algum problema. Mais uma vez diz ao Emílio 
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que está à disposição dele e da comunidade, nasceu e se criou no Carovi, todos lhe conhecem e o 

que precisar não só naquela comunidade, mas em todas, está para defender e esse é o dever e 

obrigação. 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 falar diz que muitas coisas concorda e outras discorda. Diz que ainda hoje saiu, pois lhe 

reclamaram de umas estradas e foi olhar, realmente as chuvas têm estragado, mas muita coisa não 

vem estragada de hoje, pois não tem como hoje lhe mostraram ter estragado em poucos anos. Diz ao 

vereador Diego que tem coisas que vêm estragadas há doze anos, como disse o vereador Jaques da 

roçada. Diz que as roçadas não começaram agora e é um que tem a consciência tranquila em vir 

nessa Casa e falar, pois no governo passado falou por quatro anos em uma roçadeira e o rolo era tão 

grande que não conseguiram comprar em quatro anos. Diz que eram uns incompetentes que não 

tiveram a competência para comprar, e muita coisa disse para eles, sentado aqui, que não tiveram a 

competência para governar mais quatro anos, pois era muito burro, e se fosse menos burro estaria 

governando Capão do Cipó. Fala que têm que analisar a burrice e o peso que tem. Diz ao Giovani que 

a água que desce ali, quando fizeram o asfalto deveriam ter feito as bocas-de-lobo, mas fizeram umas 

bocas-de-lobo ‘fantasma’, que não existe e o Giovani e a comunidade sabe que está falando a 

verdade. Diz que nenhuma boca-de-lobo aqui no município liga a lugar nenhum, feito no governo 

passado. Questiona se já esqueceram isso. Acha que não e que o colega mesmo disse que as bocas-

de-lobo estão trancadas, mas estão como sempre tiveram, e não adianta vir aqui e enganar o povo do 

que foi feito, que foi uma vergonha. Diz ao colega Jaques que hoje, pela primeira vez, com o vice-

prefeito viu a roçadeira funcionando, e começaram pelo lado do colega Alacir e foram até a ponte e 

vieram. Acha que têm que roçar mais ainda, como disse para eles, pois roçaram muito alto e tem que 

baixar mais, e tem que ser dito aqui que a roçadeira está roçando muito alto. Diz que o Serginho não 

está aqui, mas que ficou muito feliz, diz ao colega Jaques, que ele marcou uma audiência com o 

presidente da Agergs, em Porto Alegre, com o presidente Rafael Andrade de Lima, da Anatel e com o 

gerente da Secretaria de Minas e Energia do Estado, Lucas Redecker. Diz que até o presidente 

Rodolfo irá participar e recebeu o convite e irá, também. Diz quer será sua primeira viagem durante 

dois anos e quer deixar claro das viagens, pois gosta de ir e prestar contas na volta, como a colega 

Regina fez com muita consistência. Ficou feliz, pois tem que ser desse jeito, bem transparente, para 

saber o que foi fazer e o que gastou, para a comunidade saber quem são. Irá à posse do conselheiro 

do Tribunal de Contas, se Deus quiser, Marco Peixoto, que julga as contas aqui, o qual diz ser ‘peixe’ 

do colega Jaques. Espera que tenham solução desses pedidos e que saia do papel, pois não adianta 

conversar e não sair do papel. A respeito das pedras que os colegas falaram, não sabe se o Jaques 

falou, do Miguel, pois fica surpreso, o Miguel é seu compadre e não lhe falou nas pedras, poderia ter 

lhe falado, e seria o primeiro a falar aqui. Diz que falou na estrada hoje, para o secretário, pois cada 

chuva que vem a água cruza por cima e daqui uns dias irá levar a ponte. Ressalta que o secretário 

está sabendo, pois falou hoje da ponte e da estrada dos Palharini do estado que está, entre outras. 

Diz que o mesmo lhe disse que é só a chuva acalmar, e daí, realmente, vê que a coisa está com 

muita chuva mesmo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 
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(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Começa dizendo 

que em dois mil e treze esta Casa votou um projeto que veio do Executivo, em regime de urgência, 

para retirada do Ginásio, que no momento achava-se a câmara, a comunidade e o Executivo que não 

tinha utilidade o Ginásio do Carovi, dos quais tinham ganhado um Ginásio novo, e quem administra 

aquele ginásio é a comunidade e que se precisam um documento vinha dizendo que aquele Ginásio 

está a disposição da comunidade para qualquer evento que fosse realizado na comunidade do Carovi. 

Diz que passado o tempo sabe-se que aquele Ginásio é da comunidade e devem-se erguer as forças 

e quando precisar usar aquele Ginásio, mas se sabe que com um abaixo-assinado tem muita força 

legal perante uma Administração, pois é a representação da comunidade que aqui está e tem muita 

força as assinaturas para que o Ginásio fique lá. O mesmo diz que hoje está na mão do Executivo e 

diz que aprovaram porque outra comunidade desejava ter um local para fazer suas reuniões como 

nos Assentamentos, e o mesmo diz que ver a dona Marilene dizer que para uma comunidade do 

estado, o mesmo diz que os assentados do Nova Esperança morando no Capão do Cipó, não é uma 

comunidade do Estado, e diz a colega que isso não tem como falar uma coisa dessas na tribuna, pois 

a comunidade é de Capão do Cipó, são  os assentados que vieram para ajudar emancipar Capão do 

Cipó e moram, residem e ajudam o Município. Mas diz que passa ao Executivo a decisão final de 

agora em diante. Pede que o Executivo estude com carinho a possibilidade de transformar o nosso 

auxílio-refeição em vale-refeição e ressalta que já tem outros Municípios adotando esse sistema e diz 

que ficaria melhor um valor integral para os servidores de Capão do Cipó. Diz ser um pedido de 

colegas e deseja a todos os funcionários um feliz Natal e próspero ano Novo, e que se Deus quiser o 

ano que vem venha esse projeto para votarem a favor. Comenta que amanhã estará aqui uma 

comitiva, como falou alguém, e o Ibanez se fará presente em Porto Alegre para tentar solucionar 

alguns problemas que tem na comunidade, e diz já ter debatido os assuntos, mas nada melhor que ir 

lá resolver direto com representante da Agergs. Ressalta que dias atrás esta um projeto-sujestão que 

veio falar para os mesmos o soldado Fogaça, o mesmo diz o seguinte que devem se reunir os colegas 

vereadores e fazer esse projeto para o ano que vem dos quais cria no Município  o programa de 

residência funcional para os integrante da Brigada Militar, e diz que falando com os Bigadianos o ano 

que vem só vai ter dois  como efetivo de Capão do Cipó. Ressalta que precisamos de segurança, mas 

precisamos ajudar para que os soldados da Brigada Militar tenham onde morar e assim se decida 

enquanto estiver morando eles tem a moradia cedida pelo poder público. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo e Líder 

de Partido, PMDB: Fala ao senhor presidente que também quer omitir sua opinião a respeito do 

ginásio, ressalta que quando veio este projeto para cá e que devem assumir o que fazem o próprio foi 

um que votou pela retirada do ginásio do Carovi para ir para o assentamento, mas o próprio tinha o 

entendimento que o ginásio que foi construído iria ficar a disposição da comunidade e que era o que 

se passava no momento. Acha que o Executivo tinha esta ideia, por que se não fosse esta ideia 

ninguém de sã consciência iria dizer que iriam retirar uma obra de um lugar e colocar para outro e 

deixar aquela comunidade desamparada. Ressalta que esta ideia surgiu em função que aquele 

ginásio ficaria totalmente a disposição da comunidade e que esta era a ideia. Afirma que neste sentido 
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é muito válida a ação dos mesmos e que a gente vive em uma democracia, e a hora que mexe com a 

força popular, como já diz o ditado “a voz do povo é a voz de Deus”, então é muito correto de lutar 

pelo interesse dos mesmos e fazendo da maneira correta. O próprio acha que deve ser por aí, e que 

então depois de toda esta coleta de assinaturas o próprio acha que a coisa “muda de figura” e que 

está nas mãos do prefeito para decidir. Fala sobre o que foi falado em roçadeira e que se não falha a 

memória esta roçadeira foi liberada semana passada, ressalta que todo equipamento que vem a 

CAIXA tem que fazer uma vistoria. Não quer afirmar da mesma forma que tem um pulverizador de 

oitocentos litros que em seguida será usado, mas não sabe ainda, ressalta que não está liberado 

ainda e que o importante é isto aí e que estão vendo, pois as coisas estão acontecendo e no dia a dia 

vai se fazendo o que pode. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala que só para colocar mais uma 

coisa o CTG que a mesma esqueceu que foi a pedido da patronagem que entregaram o CTG com 

cinco alvarás, e que são poucos os CTGs da região que têm os cinco que são do Corpo de 

Bombeiros, da Vigilância Sanitária, do Meio Ambiente, do MTG, e da prefeitura e que então o CTG 

está legalizado até dezesseis de setembro de dois mil e dezesseis. Ressalta que depois vão explicar 

bem para o novo patrão. Fala a respeito do projeto de emendas dos colegas sobre os vinte e cinco 

por cento a própria vota contra porque sempre foi de vinte a vinte e cinco por cento e só por que o ano 

que vem é um ano atípico para o Capão do Cipó, por que é um ano político, e que daí resolveram 

baixar e que se Santiago é quinze por cento sempre foi. Afirma que aqui no município sempre foi de 

vinte a vinte e cinco por cento, e que então a própria é contra só por causa disso, pois o ano que vem 

é um ano eleitoral e quando a própria foi secretária de Saúde sempre precisou remanejar ligeiro 

dinheiro de uma secretaria para outra, pois não dava tempo de passar pela câmara e o prefeito tinha 

autonomia para isto. Ressalta que se hoje diminui este valor aqui contraímos e, por exemplo, era na 

segunda-feira que estavam e aparecia na terça e votavam e que agora mudou, pois dão parecer na 

terça e só vai na outra terça ser votado, então cada vez atrasa mais. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: Falar em estrada é uma piada, não 

escutaram na campanha política cadê as ‘amarelinhas’, o pessoal está com uma saudade daquela 

música de novo. Diz ter cruzado viu as quatro patrola paradas e diz não saber o porquê. Só para 

lembrar não está criticando, rodeios diz não ser contra, podem ir e os secretários compensam os 

trabalhos outro dia, mas no passado Deus nos livre. Quer ver se os mesmos falem que os ‘caras’ 

saíam no rodeio e não voltavam e deixavam abandonadas as secretarias. Diz querer que falem que 

não são contra e nunca criticou os secretários porque eles compensam trabalhando os finais de 

semana e tens outros horários, antes falavam que estava errado e agora está tudo certo. Sobre as 

roçadas a cidade é uma vergonha, e que saem por aí é uma vergonha, pede que deem uma 

olhadinha antes de ir embora para vocês ver. Tem uma roçadeira, mas venderam a da Secretaria da 

Agricultura e faz mais de seis meses que está parada diz não saber por que não foi liberada, e que o 

colega Ibanez falou uma verdade baixar um pouquinho a roçadeira, dar duas cruzadas, pois estão 

passando, mas ficam as vassouras então dar duas passadas para ficar bem, e talvez o ‘cara’ está um 

pouco sem prática, mas aí se atualiza e fica bem bom. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Ouvindo os colegas 

a respeito do ginásio diz ter certeza que a nova direção da escola vai ter o bom senso, e o presidente 

é uma pessoa que pode ajudar e muito porque o ginásio do Carovi não é de um ou de outro, aquele 

ginásio é para ser para a comunidade do Carovi, como é aqui no Capão do Cipó o ginásio é da 

comunidade, não é de administração, não é da escola é para todos usarem o ginásio e no Carovi não 

pode ser diferente, o ginásio deveria ser para todos. Na hora de discutir os projetos dá o seu 

posicionamento que teve, votou contra e não volta atrás e diz que não vai mudar agora. Diz ao colega 

Alacir que quando o Henrique saía diz que era um que comentava, às vezes, inclusive até com o 

prefeito Froner e dizia que não concordava, pois acha que funcionário tem que cumprir seus horários 

de trabalhos, e se tirar folga tire qualquer dia que o povo não vai falar, mas dia de semana é dia de 

trabalho, e se não está trabalhando pode ficar em casa. Diz ficar complicado, aparentemente a coisa 

pública quem está pagando é o povo, pois se verem o ‘cara’ lá no rodeio não vão dizer que está de 

folga, pois ninguém sabe se ele tem dias para tirar, então a coisa tem que ser justa que não vai ter 

problema. Sobre o projeto que vai hoje diz achar dois termos, dois pesos e duas medidas, e o governo 

teve um erro em aumentar para trinta, pois era vinte e cinco, só acha que agora dez é complicado 

porque dez por cento vocês sabem muito bem que um projeto tem que tramitar trinta dias, isso é lei 

orgânica, e podem até chegar aqui colocarem em ‘cima da perna’, mas tem que ficar trinta dias e se o 

presidente quiser as coisas podem não andarem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz que o CRAS convida todas as 

mulheres para o encerramento dos grupos de convivência no dia vinte e dois de dezembro, terça-

feira, no CTG Gumercindo Saraiva a partir das treze horas e trinta minutos, onde será realizada uma 

grande confraternização com lanches, atividades, e sorteios de brindes. Diz que tem uma extensa 

programação e transporte de todas as localidades, os quais não pode ler, pois tem muitos assuntos 

para falar aqui.  Diz que recebemos dia onze, sexta-feira, a última parcela do décimo terceiro, e para 

quem dizia há dois meses  que não iriam pagar os salários dos funcionários, não iriam receber, diz 

que está aí recebemos, e o funcionalismo do Capão do Cipó nunca vai ser atrasado e não está sendo 

atrasado no governo. Parabeniza a comunidade de Entre Rios, pede desculpa por não estar lá. Sobre 

a festa de Natal de Carovi quer convidar toda a comunidade em geral, vai ser uma grande festa, a 

primeira festa de Natal de Carovi, dia vinte e quatro. Fala que a copa Santiago, disse o maninho hoje 

ligando para o Anselmo, presidente do Cruzeiro, a primeira partida provavelmente vai ser dia nove de 

janeiro. Sobre laçar em rodeios lhe disse o João Vargas que quinta ele não saiu, mas sim sexta-feira 

de madrugada e o prefeito sabia que ele sexta não iria estar no Capão do Cipó. Diz que é só ir e 

perguntar ao nosso prefeito municipal se está mentindo. Parabéns aos novos eleitos da escola 

Macedo, certamente logo mais teremos diretoras. Sobre este fato do senhor Salatiel diz não saber, 

mas vai conversar com o mesmo, pois diz ter ficado apavorado e não pode acontecer uma coisa 

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

Representante de Partido, PT: Fala ao vereador Jairo que se o prefeito falou isto o mesmo está 

mentindo por que o próprio encontrou o João Vargas vindo lá perto do Búfalos, próximo ao finado 

Martimiano e que ia indo de caminhão cheio de cavalo. Ressalta que foi quinta-feira pela parte da 
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tarde e que então mentiram para o mesmo, pelo próprio se quiserem ir vão e o próprio não tem nada 

que ver com a vida dos outros. Dá os parabéns a professora Ângela pela formatura do EJA e do nono 

ano lá na Sepé Tiarajú, pois foi uma beleza. Ressalta que fica até vergonhoso e que sempre falou 

isso, um pai de dentro do assentamento cruzar com o filho dele na frente do colégio dos 

assentamentos. Afirma que não tem nada contra o colégio do município, e mandar seu filho estudar 

no colégio da cidade, ressalta que a formação dos professores é a mesma em qualquer lugar e 

quando estudam e fazem formação é tudo a mesma, então dá os parabéns as professoras e a 

comunidade Sepé Tiarajú. Fala que não vai falar do ginásio do Carovi por que já falou. Comenta que 

tiveram na Defensoria Pública, o próprio, o vereador Alacir, o Giovane e o Dr. Paulo falar sobre a ERS 

377, e que não adianta dizer que estavam lá para denunciar fulano. Ressalta novamente que foram 

por causa da ERS 377, pois aqui tem muita gente que coloca palavra na boca dos outros. Fala ao 

vereador Ibanez que só quer usar a palavra que o mesmo usou a semana passada, afirma que foram 

na prefeitura de Santiago e tiraram uma informação e que lá a prefeitura é quinze por cento e que aqui 

foi de vinte e cinco e colocaram para trinta e os mesmos fizeram uma emenda para dez e que o 

mesmo falou nesta tribuna. Ressalta que se tem que pedir autorização para a câmara, o próprio acha 

que nem todos os vereadores votaram não neste tipo de coisa e que daí tem mais nove vereadores 

pensando juntos se toca de errar, por que se não tivesse feito por conta aqueles asfalto hoje tinha 

dinheiro no município de Capão do Cipó. 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: Quer registrar a presença do compadre Giovani, parabenizar a comadre Ângela e a 

comunidade e fica feliz por seu trabalho excelente. Quer agradecer os eleitores que já votaram ou 

estão votando nas professoras Eliane, Rosane e Marta. Diz a colega Regina que têm diferenças 

partidárias, mas quando assumiu CTG disse que lá não tem política, e realmente fez isso, e dá os 

parabéns. Está na hora de Capão do Cipó ter dois caixas eletrônicos. Diz que tem que falar porque 

antes era líder de governo sobre a questão dos rodeios, e pobre do Henrique, pois pensava em ir ao 

rodeio e a ‘lenha pegava’, e agora é um peso e duas medidas e na época tentava defender, mas não 

adiantava falar. Gostaria de ver hoje sobre aquela época, que falem agora porque isso é bonito, fulano 

é do meu partido, foi lá e está errado e tinha que estar trabalhando. Diz ao Jairo que, certamente, o 

ginásio do Carovi vai estar aberto para comunidade, até agora não esteve. Sobre a vereadora 

Marilene, na hora que ela falou da questão das verbas diz que entendeu, mas acha que o colega Jairo 

não entendeu que ela quis dizer que a verba do município era uma verba para ser conseguida pelo 

Estado, e era isso que a colega Marilene quis dizer da questão da verba. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala que fazendo um 

apanhado geral do que foi falado na tribuna principalmente por parte da oposição o próprio entende 

que cada um fala o que quer e age da forma que bem entender, só que tem assuntos que não merece 

estar aqui na tribuna, e se fulano foi no rodeio ou não foi no rodeio e que isto aí devem parar um 

pouquinho, e que tem assuntos mais importantes para ser discutido e não vão deixar de se esquecer 

que isto é um espaço de disputa política. Em resumo é o espaço de disputa política aonde a oposição 
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vai sempre vir em apontar e vai querer desqualificar a administração para tentar o objetivo final que é 

o voto e que esta é a grande verdade. Ressalta que não vão ser demagogos e não var usar 

demagogia, pois esta é a grande verdade e que poderia ser dito também de tantos milhões que veio 

de verba extra-orçamentária que está sendo investida no município e poderiam dizer também que 

amanhã está chegando outra médica do programa Mais Médicos e assim por diante e poderia se falar 

da renovação da frota que está sendo renovada e que isto também teria que ser dito, só que, 

infelizmente, a disputa política ela causa este tipo de coisa, mas o importante é que estão no caminho 

certo. Diz que coisas para fazer vão ter sempre e o dia que não tiver nada para fazer é porque alguma 

coisa está errado, e o que se tem que se preocupar é trabalhar pelo município e se deter em assuntos 

que sejam de real importância em função do vereador. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

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

CONVITE, do Grupo de 2ª e 3ª idades De Bem Com a Vida – DBV, para almoço e baile, dia 20 de 

dezembro, no Clube Aliança. Após o senhor Presidente pede aos membros da Comissão de 

Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que dêem parecer verbal sobre o 

Projeto de Lei N° 005/2015, o Projeto de Decreto legislativo 002/2015 e a Emenda nº 001/2015 ao 

Projeto de Lei 042/2015, todos do Poder Legislativo, sendo que ambas foram favoráveis. Após o 

senhor presidente coloca em votação a EMENDA Nº 001/2015, ao Projeto de Lei 042/2015, dos 

vereadores do PP e do vereador do PT, sendo que o vereador Ibanez Garcia pede vistas de tal 

projeto, para que seja revisto a diminuição para dez por cento, ficando o pedido reprovado por 05 

(cinco) votos contra e 04 (quatro) votos a favor, após votação. Após o senhor presidente convida aos 

colegas para discutir e votar: EMENDA Nº 001/2015, ao Projeto de Lei 042/2015, dos vereadores do 

PP e do vereador do PT, aprovada por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra. PROJETO 

DE LEI Nº 042/2015, do Poder Executivo, que “Estima a Receita e Fixa a despesa do município de 

Capão do Cipó – RS, para o exercício financeiro de 2016”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

LEI 005/2015, do Poder Legislativo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2015”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima e última sessão ordinária de 

2015, que será dia 22/12/2015, 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, 15 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 


