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ATA N° 17/ 2016 (Ordinária) 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2016, 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 2016. 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 ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura da ata 16/2016, da Sessão Ordinária do dia 24/05/2016, 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 MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cita que a comunidade 

tinha um anseio com relação ao transporte no interior do município. Diz que a administração municipal 

vinha empenhada com isso há tempo, e sabem das dificuldades que são. Primeiro diz que não teve 

empresa interessada, foram feitas várias tentativas, fracassadas, por não ter empresa que quisesse 

iniciar o transporte, até por questões de viabilidade financeira, pois não se sabe se ele irá dar retorno 

necessário para quem se dispor a fazer e, em função disso, nunca apareceram interessados. Diz que 

assim como era anseio da comunidade, era promessa de campanha e sabe que a administração, na 

medida do possível, está se empenhando para manter o prometido. Como forma de fazer um teste, a 

prefeitura organizou um roteiro desse transporte no interior, que servirá de embasamento para, 

futuramente, se negociar com alguma empresa. Nesse teste inicial, como chama, terão conhecimento 

de quantas pessoas irão viajar por semana ou mês e noção da prefeitura, futuramente, até fazer uma 

planilha de custos e tentar negociar com alguma empresa. Cita que segunda-feira começa o 

transporte, com três roteiros, segunda, terça e quarta. Diz que o primeiro trajeto sai da cidade às sete 

horas, passando pelo assentamento Sepé Tiarajú, assentamento Nova Esperança, assentamento 

Santa Rita e assentamento 14 de Julho até a cidade, com estimativa de oitenta e quatro quilômetros e 

retorno às quinze horas. Depois na terça-feira, diz que o trajeto dois sai da cidade, sempre as sete, 

passando por Porto de Areias, Passo do Tibúrcio, Carovi, Palmeiros, CTG de Areias até a cidade, 

com retorno às quinze horas. Diz que na quarta-feira, o trajeto três sai da cidade, as sete, passando 

por Entre Rios, Inhacapetum, Progresso, assentamento Sepé Tiarajú, assentamento Santa Rita até a 

cidade, com retorno às quinze horas, estimativa de cento e vinte e quatro quilômetros. Querem com 

isso, em primeiro lugar, atender o anseio da comunidade, pois sabem da necessidade desse 

transporte que irá servir, também, como embasamento para, futuramente, a prefeitura tentar negociar 

com alguma empresa interessada. Esperam que apareça alguma empresa interessada em fazer o 

transporte, pois se sabe da necessidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 
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comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza em nome do professor Rodolfo a todos os professores da 

escola Macedo Beltrão, pelo excelente café colonial que foi realizado no domingo à tarde, até saiu era 

uma e quarenta e três, mas não conseguiu chegar a tempo porque o acesso nosso, nossa, tinha ido 

para Santo Ângelo antes da feira e agora está intransitável mesmo e estava chovendo então, e era 

motorista e demorou um pouco. Mas já viu as fotos no face e só com as pessoas que falou que 

estiveram lá, só elogios. Parabeniza a todos os funcionários, professores, os pais, aos alunos que 

participaram, a loja aqui da colega Marilene Margutti que fez um belíssimo desfile lá. Então parabéns 

em especial aquelas pessoas que participaram que foram lá e que muitos já lhe disseram que estão 

esperando o próximo. Até hoje de tarde se encontraram no gabinete do seu Alcides Meneghini e o 

colega Rodolfo estava falando com ele a respeito de um concurso de xadrez para o município de 

Capão do Cipó, organizar um concurso intermunicipal de xadrez foi solicitado pelo Rodolfo um apoio 

da parte da administração e vai deixar para o colega Rodolfo falar mais. Diz que tem que ver a parte 

legal, acha até bem interessante, e tem escolas aqui no Rio Grande do Sul e fora também, que faz 

parte do calendário escolar à aula de xadrez, que desenvolve melhor o pensamento a aprendizagem 

do aluno. Fala que escutando o colega Miguel o tão sonhado transporte, antes tarde do que nunca, 

este é um anseio de toda a comunidade que há muito tempo os vereadores solicitaram nessa 

administração e na administração passada. Fala que é uma coisa que se sabe que não é fácil de 

conseguir que não tinha empresa interessada em vim fazer o transporte, como não teve, vai começar 

sendo feito pela prefeitura e vamos ver se vai dar certo, porque isso o pessoal tem que ocupar esse 

transporte para sair da sua casa e vim até o Cipó, senão não tem como sustentar este transporte, o 

pessoal vem de carona coisa e tal, daí vão ver se vai dar certo, mas é uma coisa que é a pedido da 

população. Parabeniza o quinto encontro com Deus que foi promovido no CTG, que foi uma benção, 

parabéns aos organizadores e o nosso município é carente desse tipo de coisa, desse tipo de 

momento dedicado a Deus, cada vez mais se tiver pessoas em busca disso aí o nosso povo está 

junto. Fala a respeito do transporte que se informou com a Tatiana a respeito do que os colegas 

colocaram aqui dos transportes que não estão regulares, ela lhe colocou que vai ser feito uma 

comissão para fazer está fiscalização em todos os transportes. Até perguntou para ela se tinha essa 

comissão, ela disse que tinha, mas que não estava atuando ou não era chamada, ela não está bem à 

parte, que faz uns quinze dias que ela assumiu esta linha dos transportes para cuidar para ficar de 

responsável. Diz que tem o número do celular que ela pediu e fez questão de colocar aqui para o 

povo aí fora escutar, que qualquer dúvida sobre o transporte escolar qualquer pai e vereador pode ir à 

Secretaria de Educação procurar ela lá e se informar sobre o transporte escolar que ela está se 

interando bem sobre o assunto para tentar, porque tem bastante coisa assim. Fala que tem umas 

rotas longas que os pais se queixaram que as crianças saem às cinco horas da manhã para começar 

estudar as sete e meia, isso aí não sabe se tem como resolver este ano, mas para o ano que vem 

tinha que pensar em colocar mais transporte, tentar arrumar isto aí, porque uma criança sair cinco 

horas para começar estudar sete e meia é bastante coisa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza ao Rodolfo pelo 
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café colonial, não pode se fazer presente, pois estava em Uruguaiana e chegou tarde, mas como ele 

falou, estava muito bom e isso é bom quando as pessoas participam em benefício ao colégio. Tem 

uma preocupação, a qual colocou há dias, sobre o terceiro ano do colégio Julio Biasi, está pronto e 

parece que só falta uma vistoria dos Bombeiros, por isso não está funcionando. Não sabe o que falta 

dos Bombeiros virem de Santiago e fazer a vistoria daquela sala que está pronta, talvez falte boa 

vontade deles, pois se está pronta e já foi comunicado já era para ter começado.  Lembra que 

ficou uma coordenadora só para lidar com a creche, há pouco tempo atrás e os colegas sabem. Diz 

que não está funcionando por detalhes e vistoria dos Bombeiros para liberar o prédio. Sobre o 

transporte circular no município vem falando há tempo, pararam de falar um pouco, provavelmente 

começa a campanha política e tem que aparecer, pois faz quatro anos que foi prometido, e se não 

começar agora, daqui uns dias começa a cobrança, como irá cobrar o aterro da ponte do Passo do 

Cardinal que não sabe o porquê não está sendo feito, pois a ponte está pronta há tempos. Já 

aprovaram aqui, e veio na internet que o último leilão de duzentos e vinte e cinco mil, era cem mil de 

contrapartida da ponte, em cinco de agosto do ano passado e não saiu. Preocupa-se, e tem coisas 

que é igual as casinhas que, agora, veio empresa que irá tocar e vão terminar ao menos aquela parte 

que está mais adiantada. Vê que a empresa está tocando bem, e assim que tem que funcionar. Não 

sabe se vão terminar todas, mas ao menos as que estão de início lá estão indo bem. Não está vendo 

resultado no colégio Julio Biasi que não sabe se estão trabalhando, mas parece que os “caras” vêm 

aqui e dão uma falada, dão uma pegadinha, voltam uns dias e depois começa de novo. Fica 

preocupado, pois se via no jornal Expresso que o secretário foi a Brasília e trouxe dez mil, doze mil, 

treze mil, quinze milhões, e agora pergunta, pois aquela “varinha mágica” que falavam aqui, parece 

que não está funcionando, perdeu o efeito. Não sabe por que, mas os colegas lembram bem, e até 

um dia ele misturou a “vara mágica” com o programa de rádio e agora perdeu o efeito a “vara” dele, 

não vê mais falar. Sobre plantão médico diz que não se ouve mais falar, e que todo programa era 

plantão, e hoje se não é o Mais Médicos, do governo federal, as coisas iam complicar. Diz que não é 

crítica, mas era o que saía nos programas e coloca aqui, é a realidade. Sobre Brasília, diz que se quer 

ver uma manchete é só ligar a TV e ver delator vai entregar fulano, cicrano e beltrano. Cita que se 

escapar o Padre será por milagre, acha, ou por que não está lá, por que se tiver algum que é 

deputado, não escapa. Diz ser brincadeira o que acontece no país. Diz que não podem dizer que o 

partido do fulano está fora, por que não está, até que provem o contrário. Diz que até o “velho” 

Sarney, que não é mais nada, está lá com a “cola presa”. Sempre diz que fica ruim para os novos 

candidatos que querem concorrer, pois é político e leva a fama dos “caras”. Sabe que município 

pequeno não acontece as coisas, mas hoje generalizaram os políticos e fica complicado. Agradece e 

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

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz ao colega 

Rodolfo que domingo que passou esteve presente no Carovi, junto com sua família, que é muito 

unida. Sempre diz que a comunidade do Carovi desde quando iniciou estudando na escola sempre os 

pais e as mães de alunos sempre se uniram, quando teve evento no Carovi sempre se une e mostra a 

quantia que são unidos. Em nome da comunidade, do CPM da escola, dos professores, da diretora, 
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dos pais, e dos alunos que fizeram o primeiro café colonial, ficou fantástico, pois ali demonstrou como 

nunca tinham visto acontecer no município um encontro com as famílias, com os amigos. Diz que todo 

mundo ajudou de uma forma ou de outra e fica faceiro, pois vê que a comunidade está se ajudando e 

quem ganha é a escola Macedo Beltrão do Nascimento. Parabeniza o colega Rodolfo que foi uma 

pessoa que sempre batalhou e defendeu a escola. Diz que quando foi aluno sempre defendeu a 

escola e ela está de parabéns. Esteve visitando umas comunidades do município e no Passo da 

Areia, quem vai após o seu Alcimero, tem um bueiro que quebrou e pede que o secretário mande 

trocar, pois pode ocorrer acidente com carro. Cita que até o pessoal colocou uma estaca para todo 

mundo ver que o bueiro afundou. Cita que no Alberi, popular Birica, pede umas cargas de pedras na 

propriedade dele ao secretário de Obras. Também na localidade do colega Ibanez pediram uma 

roçada na escola e no pátio da Igreja, que o brejo tomou conta. Diz que os agricultores lhe cobraram 

sobre a ponte da localidade, pedindo o alargamento devido às plantadeiras, precisam plantar o trigo e 

estão com maquinário grande e tem dificuldades de cruzar ali na ponte. Sabe que não estão fáceis as 

coisas e sai pela comunidade que o cobra e é dever defender a comunidade. Esteve presente nos 

Mamoneiros onde lhe pediram para perguntar ao líder de governo, colega Miguel, sobre o 

encascalhamento das mangueiras, pois ninguém fala mais nada, terminou o prazo, dois ou três 

receberam as pedras e os demais até hoje não receberam. Diz que eles pediram para ver “em que pé 

que anda”, pois precisam receber e só dois ou três foram beneficiados e ficaram de mandar para os 

outros.  Diz que no momento das visitas que as pessoas os cobram, e esse é o dever de pedir. Diz ao 

colega Rodolfo que conversando com a comunidade do Carovi, domingo, eles falaram que tem que 

fazer patrolamento quem vai do seu Ibanez Dutra até a escola, está bastante buraco. Diz que nesses 

momentos de conversa com as pessoas que vê a situação que está o município. Sobre o que o 

colega Alacir comentou da ponte, lhe falaram lá no Carovi, pois fizeram o levantamento e querem 

saber do resto, para que ano irá ficar. Vê que as coisas não são fáceis de tocar, pois são muito 

cobrados pelas comunidades. Diz que muitas coisas começam e não terminam. Sobre o posto de 

saúde do Nova Esperança, também começaram e até hoje está lá do mesmo jeito, assim como a 

escola Julio Biasi e por aí vai indo, obras sobre obras e nada terminado e quem sofre tudo isso é a 

comunidade que quer ver as coisas andarem. Sabe que as empresas vêm e sempre quando vêm não 

terminam as obras. Diz que falta um pouco mais de pressão em cima dessas empreiteiras que vêm 

fazer o serviço e não fazem bem feito. Diz ao colega Jaques que andando pelos assentamentos, tem 

trechos de estrada no Nova Esperança e no 14 que falta umas cargas de pedras, e as pessoas 

pediram para fazer esse pedido e que o secretário ande ali e veja quais lugares que precisam ser 

colocadas essas pedras. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Tomou nota de algumas coisas que 

os colegas comentaram e, como disse o colega Alacir, é um ano muito complicado, ano eleitoral. Fala 

que se botar tudo na balança é complicado. Começa pela RS 377, que torce que termine, pois já viu 

muitos inaugurarem a 377, no mínimo uns quatro ou cinco governadores. Diz que está começando “a 

coisa mais linda do mundo”, agora até onde irá chegar até outubro, só Deus sabe e tem um caminho 

para dizer se vão concluir a 377, ou vai virar conversa fiada e mentira, de novo. Só acredita vendo, 
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pois chega, e diz, ser triste de analisar. Ao seu colega Rodolfo diz que irá ajudar a escola, irá passar o 

que gastaria lá na escola e o mesmo passe para a direção da escola. Disse que iria, não foi, pois deu 

problema na vó, cortou uma mão e teve que atender os de casa. Fica em haver. Deseja sucesso a 

direção, professores, CPM, alunos, comunidades e vereadores que estavam lá. Diz que, apesar de 

tudo, os vereadores são os representantes natos de uma comunidade, moram lá, residem lá e aquela 

comunidade precisa dos vereadores, isso é indiscutível, pois a comunidade não esquece das pessoas 

que tem e só vai ser grande o dia que valorizar quem está lá. Diz que quem mais precisa é quem está 

ao lado, e isso não adianta dizer o contrário, e todo mundo leva voto de lá, mas não tira os méritos de 

quem trabalha pela comunidade e está lá, como o colega Rodolfo. Diz ser esse seu pensamento, mas 

irá ajudar da mesma forma que tivesse ido lá. Vendo e analisando sobre a linha de ônibus, diz ao 

colega Miguel que sempre diz que é bom que saiu do papel. Sempre disse isso e irá continuar 

dizendo, antes tarde do que nunca. Cita que nenhuma empresa irá instalar no Capão do Cipó sem ter 

uma noção que a coisa irá funcionar. Pergunta se sabem quanto custa a manutenção para andar com 

um ônibus no interior, e não dá trinta dias e os “cara” desistem. Acha que a prefeitura tem que ter um 

cronograma e ver a viabilidade para uma empresa se instalar aqui, senão não terá ninguém, 

independente do governo que assuma a prefeitura, pois ninguém irá assumir uma coisa sem pensar 

que não vai ter lucro. Cita que jamais e que esqueçam, pois ninguém virá se não for para ganhar 

dinheiro, e isso é certo. Concorda com o colega Diego, só que a coisa não vem errada de hoje. Cita 

que a associação vai para oito anos. Ficou triste, pois hoje lhe cobraram que não tem um banheiro na 

Igreja, o Padre vai lá, as famílias vão lá e precisa, pelo menos, se não der para reformar a associação, 

fazer dois banheiros, masculino e feminino, que já está de bom tamanho. Diz que do jeito que está, 

está complicado. Diz não ser nada contra ninguém, e já passou quatro anos do outro governo e não 

foi feito, também, e estamos agora a menos de oito meses dessa administração e queria pedir, 

encarecidamente, ao prefeito e ao vice para dar uma olhada e ver se há possibilidade de construir 

pelo menos banheiro, que, realmente, estão precisando. Pede que façam uma visita, os que irão 

concorrer, vão lá. Sobre cortar aquela grama, diz que o vereador sabe que no passado carregava as 

pessoas para cortar grama, mas agora se retirou, não está levando e está lá como está. Diz que 

precisa e alguém tem que fazer alguma coisa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Pede, juntamente com os colegas da localidade do Carovi, moção de pesar pelo 

falecimento agora há pouco, do amigo Eulálio Silva de Borba, que, subitamente, faleceu, sabe que 

ninguém está livre de hoje estar aqui e amanhã partir, faz parte da vida. Sentimentos aos familiares e 

moção de pesar ao “Capita”. Sobre o evento do Carovi só tem a dizer que bom que deu maravilhoso. 

Pede escusas a comunidade e a todo o corpo de professores e funcionários por não estar presente, 

mas todos sabiam que tinham um grande evento na sede, e esse foi o motivo. Queria ter participado, 

mas o evento terminou mais tarde do que o previsto e não puderam. Agradece a presença dos filiados 

do PDT, dos visitantes, entre eles o deputado Eduardo Loureiro, amigos, vizinhos, simpatizantes que, 

domingo, estiveram no Clube Aliança com o tempo bastante ruim, choveu a noite toda, depois no 

outro dia estava bastante difícil, embarrado para saírem, mas o pessoal veio, principalmente os 
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filiados para fazer a sua obrigação. Tiveram um pré-lançamento dos candidatos do PDT, número de 

doze pré-candidatos se apresentaram a comunidade, e o pré-lançamento, por unanimidade dos 

filiados, do pré-candidato a prefeito de Capão do Cipó, o atual vice-prefeito Anselmo Cardoso. Dentro 

do PDT diz que ele  é o pré-candidato a prefeito. Diz que não são melhores que ninguém, são PDT. 

Seguindo nessa linha, falando em PDT, faz uma colocação, pois todos devem estar acompanhando 

que ontem teve expulso do PDT aquele que esteve aqui na Copa do Mundo, até assistiu o jogo aqui, e 

o colega Alacir estava presente, deputado Giovani Cherini, que fez uso da Tribuna. Diz que ele foi 

expulso do PDT por apoiar o impeachment. Comenta que eram seis deputados do PDT votando a 

favor do impeachment e três senadores e apenas o Giovani Cherini foi expulso. Pede que vejam bem 

a que ponto chega, e ele disse que é PDT e continua e vai a justiça, pois quer continuar sendo 

trabalhista. Diz que sua família toda é, e desde pequeno é filiado ao PDT e está muito magoado, mas 

a princípio está lutando para continuar no PDT. Diz que analisar uma questão dessa, e se tivesse lá e 

tivesse que votar, iria votar a favor que a Dilma ficasse, mas como ele disse, foi a favor dos eleitores, 

a maioria que lhe ligou, ele tem uma lista que apresentou a Comissão de Ética, com abaixo-assinado 

de não sabe quantas mil assinaturas pedindo que votasse e ele fez o que o povo pediu. Diz que a 

consciência dele é tranquila e torce e pede a Deus que ele consiga reverter o quadro e continuar 

deputado, representando o Rio Grande, que ele é um grande deputado do PDT. Sobre a 377, diz que, 

se Deus quiser, dá indícios que vão terminar. Pelo que sabe a empresa do Paraná aceitou aquele 

recurso que o estado tinha para concluir essa obra, ao menos de Capão do Cipó a Santiago. 

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

o Presidente, colegas, e aos ouvintes da 87.9, uma boa noite a todos. Fica crítico em certas coisas, 

mas não tem solução, se não resolvem tem que voltar a falar, sobre a água da 14 de Julho e do Santa 

Rita, um caos. Duvida que todo dia as pessoas não ligam por causa de água. Diz ter um poço, são 

noventa e seis famílias, até o poço é perto da propriedade do Maurinho, que está presente, e a caixa 

é dez mil litros e toca o dia inteiro a bomba e não tem jeito. Diz que se não tomarem uma atitude e 

colocar, que era para ter feito já, hidrômetro para todo mundo, ou eles pagar a luz, se fosse o caso, 

cada poço desse custa, hoje, em torno de mil e meio a mil e oitocentos de luz, por mês. Queira ou 

não, diz que as pessoas não cuidam a água, e a água é um bem precioso e só dá valor quando não 

tem e seca a torneira e complica. Cita que hoje ninguém mais tem um pocinho, que é a cacimbinha 

que diziam, uma bomba que tocava para a caixa. Sempre falou e foi secretário de Obras e no tempo 

do seu Serafim era as Obras que tocava e nunca teve tanto problema. Diz que o Marcelo foi um bom 

secretário do Meio Ambiente e tocava a água e vivia aqui, tinha água e o problema estava aqui. Diz 

que não é falar do Christian, e que colocou o apelido nele de “Faz Tudo”, mora em Santiago e não 

precisa da aqui daqui. Diz que na cidade termina a água e jogam nas costas da gurizada do Demac, 

sendo que ele é o responsável, tem a pasta e tem que fazer funcionar, pois se não funcionar não 

adianta. Sobre bueiros e estradas, diz que não existe estrada sem bueiro e desaguamento de água, e 

se sair hoje no município, de cada cem bueiros, noventa estão entupidos. Diz que podem ir a qualquer 

lugar e que faz três anos que não são limpos os bueiros. Cita que a cada tempo tem que desentupir, 

pois entope, na adianta, e quando vai ver está todo perdido e não tem como recuperar mais. Quem 
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conhece estrada e sai olhar sabe que não tem mais bueiro, esse é o maior problema. Sobre a creche 

que falaram aqui, diz que até a pouco tempo tinha dinheiro liberado, mas essa não vai sair do papel, 

tenham certeza. Diz que falaram que a Dilma fez isso, mas ela mandou o dinheiro, igual as casinhas 

que estava depositado na Província um milhão e pouco e o pessoal faz três anos que está sem casa e 

o dinheiro estava depositado. Diz ao colega Miguel que torce que esse ônibus funcione, só quer saber 

quem vai cobrar passagem, que terão que cobrar, pois de graça, em ano político, não funciona. Quer 

ver quem será o motorista, pois tem que ser concursado. Diz que se não tem motorista para fazer o 

transporte escolar, que estão botando CC, volta e meia para fazer. Diz que ônibus Caminho da Escola 

não pode fazer isso, só se vão botar aquele branquinho que foi comprado pela prefeitura, com 

dinheiro da Educação, que tem que usar com aluno e não para puxar passageiro. Cita que terá que 

cobrar passagem e como irão cobrar, esse será o maior problema. Diz que aí leva o “Jaques” de 

graça, ou leva o outro que não tem dinheiro e aí “o bicho pega”, podem ter certeza. Torce, mas acha 

que isso não dá certo não. Sobre a ponte, o aterro, que o Pimenta mandou o dinheiro, diz que 

compraram dez bueiros, sendo que bueiro não se bota em ponte. Fala que são os bueiros de dois 

metros que tem ali no parque e foram condenados, tem que comprar galeria, o quadrado aquele. 

Questiona como que vai fixar um bueiro para cima no aterro, a galeria tu solta e ela “senta”, e aqueles 

ali irão “sentar” aonde, questiona. Cita que é dinheiro que está ali desperdiçado, e tem uns bueirinhos 

de oitenta que irão fazer o que para escoar a água que desce. Fala que se não fizer bem feito, a 

primeira chuva é dinheiro botado Inhacapetum abaixo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. 

Começa agradecendo a presença de, aproximadamente, trezentas pessoas que estiveram lá no 

Carovi, na tarde de domingo, para o primeiro café colonial realizado pela escola. Destaca que a 

escola, nos três anos passados, ela esteve mais para terminar do que para chegar aonde ela chegou 

e merece estar, igual no domingo que passou. Registra a presença da senhora coordenadora regional 

de educação, que saiu de São Borja, com todo aquele tempo, para vir tomar um café com a 

comunidade do Carovi. Diz que isso é um exemplo de atitude, e da professora Tânia não esperavam 

nada diferente. Agradece a ela e irão encaminhar uma cesta da escola para a coordenadora. Ouvindo 

atentamente os colegas, como diz seu colega Ibanez, a comunidade do Carovi é muito unida, e 

quando tem um objetivo se consegue o que quiser com a comunidade. Diz que o objetivo lá é a 

reconstrução da escola, já construíram ela, mas teve três anos em que ela “desceu” e agora estão 

construindo. Cita que o objetivo do café colonial é trocar as folhas translúcidas do ginásio de esportes 

que quebraram com as pedras e, até agora, não foram trocadas. Diz que se não tivessem mandado o 

dinheiro aqui da câmara, em sua gestão, não teriam até hoje trocado, infelizmente a verdade é essa. 

Destaca que tendo objetivo o Carovi ajuda. Diz ao Ibanez que também concorda com o colega, e que 

nessa do asfalto também acha que vai andar bonito até a eleição, e não sabe se anda. Diz ser São 

Tomé, só acredita vendo. Ao colega Jairo diz que irá ligar para o Cherini, que foi um 

emancipacionista, nos ajudou, para ele assinar ficha com o PP, pois aceitam sem dúvida nenhuma, 

um líder, uma pessoa voltada e que entende os problemas do interior. Pede ao diretório para o 

abrigar, se Deus quiser. Diz ao colega Alacir que escutando, e que o colega Jaques sempre “pega no 
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seu pé”, hoje foi homologada a pré-delação da Odebrecht, a pré, e imaginem quando vir a delação. 

Acha que daí vão prender a “madrinha” do Jaques, vão prender o Lula, o presidente de seu partido, o 

do PMDB e vai ser uma limpa, pois a Odebrecht tem “café no bule” para derrubar a Nação inteira. Diz 

que o PDT até acha que não viu ninguém, aliás não tem ninguém na Lava-Jato, mas esses dias teve 

o “barbudo” aquele, que não lembra o nome, que foi pego e foi do Tribunal de Contas. Diz que não 

tem, mas tem, e sabem que não são santos. Diz que a colega Regina colocou, estava no gabinete, e 

é importante para os de casa que acompanham, pois foram levar, hoje, ao prefeito um pedido para 

auxiliar a escola Macedo Beltrão a promover um torneio de xadrez, abrangendo não só Capão do 

Cipó, mas Santiago, Unistalda e arredores. Diz que Unistalda foi sugestão da colega Regina. Fala que 

tem um departamento que cuida do esporte, na coordenadoria, e esse rapaz esteve no café colonial, 

aonde, sentados, conversaram sobre esse assunto. Cita que a prefeitura ajuda no patrocínio e cedem 

o espaço lá e colocam no calendário regional a realização anual de um torneio de xadrez. Frisa que a 

colega muito bem falou que o xadrez ajuda o desenvolvimento matemático, lógico e de raciocínio  e é 

importante e gentilmente o senhor prefeito os apoiou nessa ideia. Diz ser um principio, já conversou 

coma professora Luciane, irão acertar os detalhes com São Borja a partir de manhã, para realizarem 

esse torneio de xadrez no dia onze de agosto, dia do estudante, fica bonito e é de interesse dos 

alunos e das escolas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita a Secretaria 

de Obras que seja feito o conserto no asfalto aqui na Tancredo Neves que cavoucaram este tempo 

acha que por causa de um encanamento ali alguma coisa, acha que precisa mais um reparo ali de 

novo afundou aqui descendo a Tancredo, quase na esquina em frente à Joana, ali tem um buraco. 

Reforça o pedido do abrigo, até ontem não tinham limpado aquele abrigo ao lado do Mercado Central, 

é uma vergonha ali, é lixo mesmo, e está faltando limpeza. Fala ao colega Rodolfo, quer frisa mais 

uma vez, já botou no seu face o sucesso do primeiro café colonial, parabéns a sua comunidade, 

parabéns a sua escola, a direção, professores com todas a pessoas que se envolveram nesse 

grandioso trabalho, esse grandioso café, esta promoção que vocês fizeram. Acha que estão de 

parabéns sim as crianças, as mães que desfilaram, os alunos, toda a comunidade empolgada, e 

sempre diz e é verídico o povo do Capão do Cipó é generoso, é bondoso, quando ele quer colabora 

com alguma coisa de colaboração não mede esforços, então parabéns a toda a comunidade. Sabe 

que as escolas estão passando por dificuldades sobre as merendas, e parabeniza mesmo. Fala sobre 

a associação, que alguém já falou, bem já passaram dois anos, foi tempo de bergamota que se diz 

que estiveram, e que lembra muito bem, que estiveram no Progresso e está lá do mesmo jeito, a tinta 

que o Cristian, o secretário, comprou com certeza já venceu, que ele disse que comprou, com certeza 

está vencida, e não sabe a comunidade não tem mais esperança este ano. Acha que o próximo 

prefeito que vai concluir aquilo lá. Fala que quer deixar também, que o colega Jairo já falou sobre o 

falecimento do senhor Capita, os seus sentimentos aos familiares. Sobre a água do Progresso até 

houve denúncia para seu colega, assim tipo aquela suspeita que alguém está gastando mais água do 

que botando na lavoura, não é pessoal, já falaram mesmo, acontece, todos os dias falta água 

continua faltando água, todos os dias, aquela bomba as vinte e quatro horas por dia também, o 
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consumo é grande sabe que a mesma bomba e uma caixa é água para as duas comunidades, a Sepé 

e o Progresso. Então acha e que sempre defendeu o hidrômetro, o dinheiro acha que veio nesse 

negócio da água, estes sete milhões e pouco, não sabe acha que foi até comprado, gostaria até que o 

colega Miguel como Líder de Governo que falasse alguma coisa. Acha que ninguém ia se negar de 

pagar dez, quinze reais por mês pelo menos a manutenção mesmo, lá no Progresso tem um pequeno 

grupo que paga, mas ainda não paga a despesa de luz. Sempre defendeu isso ali, acha que é justo 

sim pagar, e todo mundo vai cuidar mais. Diz que gostaria que o colega Miguel falasse alguma coisa, 

até é uma curiosidade sua, mas mesmo assim que o senhor falasse, quantas pessoas e se houve 

interesse de agricultores pegarem aquela aveia, essa de sessenta e um reais ou sessenta a saca, se 

houve interesse, depois gostaria que o colega falasse sobre isso daí. Sobre a ponte acha que é a 

fiscalização que falta, como o Jaques falou ali que teria que ter galeria. Diz que não entende disso, 

mas acha que as coisas acontecem, às vezes, por falta de fiscalização. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: O vereador 

usou o tempo de líder de partido juntamente com o de líder de governo. Inicialmente quer que o 

colega Rodolfo, em seu nome, transmita a sua direção e a sua equipe de trabalho os parabéns pelo 

evento, pois isto é preocupação com a educação e quando se tem preocupação com a educação se 

justifica o trabalho e o empenho dos mesmos. Ressalta que não pode se fazer presente, mas como 

forma de contribuir comprou uma fichinha, afirma que foi a forma que teve em função de outras 

coisas, transmite os parabéns e espera que saia outros cafés coloniais na escola dos mesmos. Fala 

que cabe ao líder de governo e quando se assume um papel tem que desempenhar e o próprio 

procura desempenhar este papel de forma parcial e que se tem alguma coisa errada o próprio 

concorda, mas se alguma coisa está certa tem que aqui externar a sua opinião até por que tem este 

papel aqui na câmara. Fala que com questão da água que foi colocado o próprio vê um trabalho 

incansável desta equipe da água só que tem que se entender uma coisa, afirma que a rede de água 

do município é muito grande e não vê o pessoal da água parado e que se então, por ventura falta 

alguma coisa o próprio tem certeza que não é por falta de trabalho e nem por falta de empenho. 

Afirma que não é por falta destas pessoas andarem “troteando” nestas redes de água. Ressalta que 

concorda com a questão dos hidrômetros, e que é totalmente favorável, só que não gostaria de ouvir 

aqui nesta tribuna, a partir do momento que se colocasse um hidrômetro, alguém viesse e dissesse 

que colocaram hidrômetro e a pessoa não tem condições de pagar. Espera que não saia este tipo de 

comentário, até por que a prefeitura gasta luz elétrica, fora a questão de pagamento de funcionário. 

Ressalta que só de luz são duzentos e cinquenta mil reais por ano. Afirma que isto dá meia patrola e 

que se comparar o município de Capão do Cipó com o município de Jaguari, na comunidade onde 

mora seu pai tem um poço, e que a prefeitura fez o poço e a comunidade se encarregou de comprar 

bomba e abrir os valos de picareta. Afirma que vê Capão do Cipó fazendo bastante pela questão da 

água, então muitas vezes se sabe que a rede é extensa e que volta e meia vai faltar água, isto é 

certo. Fala que a questão da creche o dinheiro não foi depositado em conta nenhuma da prefeitura, 

isto tanto é que foi feito uma licitação e a empresa que ganhou acha que vai acabar não fazendo por 

que primeiro é para fazer uma etapa da obra e irão receber quando a união mandar. Afirma que 
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realmente fica complicado, e que a licitação está pronta e a empresa está no prazo para dizer se 

aceita ou não, mas que nestas condições sabendo dos atrasos e dos repasses da união. Diz que não 

pode se fazer presente na audiência em função de trabalho da secretaria, mas que só de FPM já são 

menos de quinhentos mil este ano. Fala que sobre a 377 tem que ter esperança, pois começaram e 

torce que termine. Acha que eleição municipal não vai influir na obra da 377, e que tem que ter 

esperança que saia, está estrada, e que tanto se precisa. Fala que para encerrar tem que colocar os 

hidrômetros e ainda parcelar por mês, e que a própria pessoa pague este hidrômetro e que aí fica de 

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

Representante de Partido, PDT: Para a comunidade que os ouve diz que a solução para estas redes 

de água se manter é a tarifa social da água. Diz que foi colocado no governo Froner e também no 

seu, e o Meneghini disse que iria fazer, mas diz ter esperança porque ainda o seu governo não 

terminou, pode que coloca em prática a tarifa social da água e junto com a tarifa social da água os 

hidrômetros e o pessoal vai pagar conforme suas condições, e é justo para todo mundo. Fala que o 

transporte do interior está chegando, se Deus quiser vai dar certo, tem que pensar positivo e a 

administração está fazendo o maior empenho para que isso aconteça. Diz que seu Serafim tentou, o 

Osvaldo tentou e agora o Meneghini tentando, se Deus quiser vai começar e não vai parar, pois o 

pessoal precisa. Sobre a “varinha mágica”, se olhar tudo como era antes maquinário, carros, posto de 

saúde reformado, aquela água que não falam mais na frente do posto, que ninguém chegava, a 

“varinha mágica” está funcionando e vai funcionar, e o governo não terminou ainda, esperem para ver 

o final do governo para depois falar. Diz ser óbvio que se os recursos continuar chegando, as obras 

vão terminar e se não vim fazer o quê? Fala que é por causa da Lava Jato, pois roubaram tudo e 

agora pegaram um dos principais, que estava à vida inteira roubando e nunca aparecia, é dono do 

Maranhão lá, o Sarney, pegando o Sarney vão descobrir até por que sumiu os dinossauros da face da 

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

Representante de Partido, PT: Fala ao vereador Jairo que só para pegar um gancho, o filho do 

presidente atual, Michel Temer, tem dois anos e tem sete milhões de reais na conta já. Afirma que 

este é trabalhador porque com dois anos ter isto, diz que é para imaginar quando tiver uns trinta. Fala 

ao vereador Rodolfo que quer dar os parabéns a comunidade do Carovi sobre o café colonial, e que 

se todas as comunidades se unirem a coisa vai para frente, e através de luta, correria e trabalho 

senão nada sai do papel. Ressalta que aquela comunidade está de parabéns, os pais, os professores 

e seus alunos e enfim todos. Fala que foi lá e estava muito bom o café, mas que não é muito de doce, 

mas que tinha muito doce para quem gostasse, mas que estava muito bom. Quer também falar que 

tem mais um senhor que ligou e o próprio tinha esquecido, o Airton, diz que mora na propriedade do 

seu Hélio, entra na Agrofel a direita lá para baixo, e que o mesmo está desde sexta-feira sem água. 

Ressalta que é muito difícil, e que veio sete milhões quatrocentos e oitenta mil para a água e que aí 

tem mais o juro, foi prestado conta nessa Casa, mais de seiscentos mil que usaram estava incluído os 

hidrômetros e em umas casas que colocaram não ligaram até hoje. Diz que tem uns poços ali da Alice 

não estão funcionando, fizeram, instalaram bonitinho, mas não tem água ainda e o dinheiro foi indo, e 

no que sabe foi pagado cinco milhões e pouco para estas pessoas. Pede que imaginem cinco milhões 
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para botar água para cento e poucas famílias, pergunta do resto. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Diz ter deixado para o final, 

citar a colega Marilene agradece a colega por ter levado sua loja para lá, para abrilhantar o nosso 

desfile. Agradece as palavras generosas dos colegas aqui da câmara, entende os que não foram, 

todos têm sua razão, sabe que têm seus compromissos, imprevistos acontecem e agradece. Quer 

dedicar estes minutos e trinta segundos que falta para agradecer a comunidade do Carovi, em torno 

de quarenta pessoas fizeram acontecer o café colonial, pessoas que trabalharam sexta, sábado e 

domingo. Diz não citar nomes aqui porque é complicado e a gente acaba cometendo injustiça, mas na 

próxima sessão vai trazer a lista completa e diz ler um por um dos nomes, daí tem certeza que não se 

esqueceu de ninguém. Diz que se não fossem as doações e o pessoal que foi para a cozinha, que 

montaram uma cozinha dentro do ginásio, foi tudo feito na hora a parte do café, do chocolate quente, 

da linguiça cozida, tudo foi feito na hora, era tirado da geladeira umas coisas que tinham que ser 

picada e feitas ali, o pessoal que fez esta parte, as gurias, as senhoras que tocaram a cozinha, 

aqueles fogões enormes com água quente tudo feito, que ajudou servir quem estava lá. Fala em 

nome da sua diretora, da professora Eliane, e agradece um por um que esteve lá e que ajudou 

acontecer este fato, e dizer que vão criar uma logomarca do café colonial da Macedo Beltrão para que 

o segundo evento, o ano que vem seja, se Deus quiser, melhor ainda. Agradece e devolve a palavra à 

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

vereador usou seu tempo juntamente com o tempo de líder de governo. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora não fez uso de seu 

tempo regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala que foi renovada a frota, ao colega Jairo, mas vai ficar 

para outro prefeito pagar três anos de financiamento, patrola, caminhões e foi vendido máquinas mais 

de um milhão de reais e estão indo todas as semanas para Brasília, se não tem dinheiro fazer o que lá 

se o problema do Lava Jato pegou o dinheiro o que estão fazendo viajar em Brasília, cada pouco 

estão indo a Brasília. Diz que gostaria de saber os dezenove milhões de orçamento que passou para 

os mesmos e viram na audiência pública, dezenove milhões, sendo previsão de vinte e quatro, onde 

está o dinheiro? Se estão chorando já agora se não podem fazer porque prometem em campanha  

política, pois  foi prometido na campanha política o que está sendo falado. Diz que se o cidadão 

prometeu tem que cumprir, era a bacia leiteira seria o maior sucesso do mundo e quebrou Capão do 

Cipó, no seu tempo ainda tinha um caminhão que puxava, mas tomaram o caminhão. Fala que tinha 

cinco caminhões puxando leite e nada, aveia ficava na bolsa, este ano ficou e os agricultores tiveram 

que se ajudar, com nove tratores e não tinha quem colocar. Fala quem vai ser motorista, se para ir ao 

Carovi levar um médico, enfermeira tem que ir o médico dirigindo ou a enfermeira, e os grupos de 

terceira idade e o pessoal que vai a Horizontina nunca tinha um ônibus, porque não poderiam colocar 

o micro da escola e o branco que era comprado com o dinheiro do FUNDEB. Diz que calcula que este 

ônibus que vai fazer o município deve ser de fora, porque o do município não podia fazer nada, vamos 

ver qual o que vai fazer, e o direito é para todos, e os grupos da terceira idade quebraram porque 

nunca deram nada e não ajudaram, ficou o dinheiro do orçamento e não ganharam. Fala porque sabe 
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e o colega já falou da Associação que não ganhou, e se este senhor ganhou o zinco foi porque a 

câmara deu, o colégio do Carovi ganhou porque a câmara deu, a Associação do Carovi ganhou 

porque a câmara deu. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: 

Diz que vendo os comentários dos colegas, principalmente um ano eleitoral, acha que uma coisa 

deveria acontecer, pois coisa pública, quando o “cara” inicia uma obra, antes de ele sair teria que 

deixar a obra concluída, independente o governo que passe, independente o governo que assuma, 

começou a escola termina a escola, começou a praça termina a praça, começou a ponte tem que 

terminar a ponte, começou o campo de futebol termina o campo de futebol, senão vira um bolo de 

neve que ninguém se entende e o povo que “paga o pato”, é a coisa mais certa que existe, um rola 

para o outro nunca termina e sempre aprova emendas e mais emendas, dinheiro e mais dinheiro e a 

obra não sai do lugar. Diz ser vergonhosamente e o dia que moralizar a coisa aí vai funcionar, senão 

não tem cura é “bláblá”, é indiscutível, é um enrolando o outro. Diz ficar indignado, sinceramente, e 

ainda um ano desses. Diz lembrar uma vez ter falado para um prefeito para cobrar os calçamentos, os 

asfaltos que foram feitos, ele disse que é um ano eleitoral, agora está os hidrômetros, certamente vão 

colocar agora, quem é que vai “torrar” a cara agora. Fala não ver “cacique” para fazer isso, vão ser 

“torrar” por isso, o comprometimento eleitoral é muito complicado. Diz ficar muito triste e quem paga é 

o povo, é o dinheiro do povo que está lá pagando toda esta energia elétrica. Diz não ver ninguém para 

fazer. Quer mandar um abraço ao seu Didi e ao seu Eraldo, que dizem não perder a Câmara dos 

Vereadores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário 

para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. S/Nº/2016, da Igreja 

Pentecostal Avivamento da Última Hora, convidando para almoço no CTG General Gumercindo 

Saraiva, dia 05 de junho de 2016, no valor de R$ 15,00 (quinze reais). OF. GAB. 075/2016, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando empréstimo das dependências da Câmara para reunião do Corede, 

para discussão das demandas da Consulta Popular 2016, dia 07 de junho de 2016, a partir das 

08h30min. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

07/06/2016, 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 o 1º 

Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 31 de maio de 2016. 

 

 


