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ATA N° 46 / 2014 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2013, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, 

da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para a última Sessão Ordinária do ano de 2014. 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 1° Secretário para que proceda a 

leitura da ata 44/2014, da Sessão Ordinária do dia 16/12/2014, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente passa a palavra ao 1° Secretário para que proceda a leitura da ata 45/2014, 

da Sessão Solene das 10h00min do dia 23/12/2014, que é somente lida. Após o senhor presidente 

chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, e ouvintes da 87.9. Agradece a todos os 

que participaram da sessão solene, ocorrida na manhã de hoje, em homenagem às pessoas que 

contribuíram para o desenvolvimento de nosso município, a qual diz ter sido muito válida. Agradece 

aos colegas vereadores pelo ano de 2014, o qual esteve como presidente, em especial a UDP que o 

conduziu a presidência, e o trabalho jurídico do Dr. Télvio Bitencourt, da secretária Silvane, da Gisele, 

do Patrick estagiário e o novo colega Lissandro. Talvez quisesse alcançar outros objetivos, mas 

conseguiu realizar reformas no prédio, no plenário, paisagismo em frente ao prédio, almoxarifado, 

entre outros. Cita que caberá ao novo presidente dar prosseguimento as reformas e sempre algo tem 

a se fazer, mas o começo foi dado. Deixa boas lembranças na Casa, onde acredita ter feito um belo 

trabalho. Deseja um 2015 repleto de coisas boas e um Feliz Natal a todos. Agradece e devolve a 

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

FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Fala sobre o caos da 

energia elétrica, que nem chega a chover e já ficamos sem luz. Esteve em São Vicente e na volta 

passou na AES Sul e tinha um segurança na porta, e como vereador queria saber por que não tinha 

luz desde sábado, e ele disse que era por problemas na torre em São Borja. Questionou isso, pois 

Santiago tinha luz e nós não. Se caso não mudar, os vereadores e Executivo tem que fazer abaixo-

assinado e ir aos órgãos competentes, pois os pequenos produtores sofrem com perdas. Parabeniza 

a Secretaria do Meio Ambiente pelo projeto Crescer, onde todas as escolas ganharam prêmio, só 

achou falta do prefeito e do vice, num evento do município. Diz que se fosse o secretário ‘Faz Tudo’ 

ou o ‘Sabe Tudo’ eles viriam e estava cheia a câmara, mas como o secretário era daqui, eles não 

vieram. Diz que está acontecendo de produtores dos assentamentos terem de pegar as plataforma 

dos tratores e ir arrumar as estradas, e tem bueiros no Neco, Joãozinho e no finado Ricardo que 

atorou a água, e a pedreira é ao lado do seu Joãozinho e com a carregadeira faz. Fala que há um ano 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0412 

 

disseram que iriam comprar três caminhões para as Obras e até hoje nada, e os tratores da 

Agricultura não veio nenhum. Torce que os deputados mantenham e a presidente também, pois eles 

não podem deixar dinheiro empenhado. Diz que na política não prometa o que não pode cumprir. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Cita que foi esquecido de falar na sessão solene na 

conquista da rádio Cipoense, que é um veículo de transmissão pro município. Parabeniza a iniciativa 

do presidente sobre a sessão solene, pois no momento que entidades se manifestaram e em especial 

a fala da dona Judith, já valeu, sem contar outras presenças ilustres. Sobre a estrada da Tupantuba, 

acredita realmente que é assombrada, pois está sem condições de tráfego, o que é inédito no 

município um ônibus não passar, o que acontecia quando pertencíamos a Santiago, isso a mais de 

quatorze anos. Diz que acontece por falta de gerenciamento, pois com menos máquinas, menos 

homens trabalhando não chegamos a essa condição tão ruim. Apesar das chuvas tem que se achar 

meios de conserto, pois daqui uns dias não se poderá andar nas estradas do município e estaremos 

ilhados. Sobre a aprovação dos quatro anos do prefeito Froner, diz que aqui na Tribuna muito era 

falado em rolo e isso e aquilo e foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Espera que as 

do prefeito Meneghini também sejam. Sobre a energia elétrica diz que quando seu compadre Giovani 

lhe ligou para ir a AES Sul já estava em Santiago, iria lá, pois acha que tem de ser assim, ir lá e fechar 

e enquanto não tiver luz não sai e não entra ninguém. Parece feio para ser dito por um vereador, mas 

todos merecemos respeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

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

de Planejamento iluminação pública frente o Bazar da Avenida e frente ao senhor Getúlio e revisão 

em todas as lâmpadas da cidade. Pede a Secretaria de Obras que faça consertos na estrada do seu 

Cesar e da dona Maria. Sobre os produtores arrumarem as estradas com maquinário, diz ser verdade, 

e elas estão péssimas, descendo para seu Néri estragou com as chuvas e as pedras estão em cima 

da estrada, cortando pneus, e não vê resultado dessa secretaria. Apresentou indicação na Casa, após 

conversas com munícipes, para que o Executivo troque a caixa d’água do centro por uma maior e leve 

essa no Bairro Santo Antonio, um pouco mais alta que vai água para os Machados, divisa com São 

Miguel e resolve o problema. Deseja Feliz Natal a todos e um 2015 cheio de realizações. Sobre a 

aprovação do ex-prefeito Froner, tão criticado na Casa, diz que não tem mais o que ouvir que ele era 

ladrão, muito falado na Casa. Sobre a sessão solene agradece ao presidente, pois são merecedores 

todos os homenageados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. 

Ouvindo os colegas fica claro que o jogo político está aí, de um lado situação e de outro oposição, as 

críticas serão sempre faladas e tem de saber absorver, pois jamais a oposição irá apontar as coisas 

boas e coisas para se fazer sempre terá, do contrário algo estará errado. Quando foi oposição sempre 

fez isso, porém tem de ter um limite na crítica, não deixando prevalecer em detrimento dos benefícios 

a comunidade. Se as críticas forem com propriedade a situação irá ouvir, mas nessa linha jamais irão 

esperar ouvir da oposição que está saindo escola nova, creche, reforma da ponte, posto de saúde no 

assentamento, carros novos, reforma da frota, compra de maquinário novo, cinco tratores certos para 
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vir, entre outros. Com tranquilidade e coerência sente-se na obrigação de colocar as coisas boas que 

acontecem, pois sabe que participa de administração coerente, referência na região em captação de 

recursos. Desafia um município que traga mais recursos extra-orçamentários, mais que Capão do 

Cipó. Estamos num município em franca expansão e que se preocupa com a comunidade. Parabeniza 

o presidente pela sessão solene, pois não se administra sozinho e o presidente chamou entidades 

que contribuem para o nosso desenvolvimento e veio a calhar no encerramento desse ano de 2014. 

Agradece por ter participado dessa Mesa Diretora, a qual o parabeniza pela excelente condução dos 

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

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz ser um momento difícil, 

pois seu esposo sofreu um acidente de trabalho, mas recebeu ligação e ele já está sendo suturado e 

logo estará em casa. Parabeniza o colega Jairo pela sessão solene, pois os homenageados se 

dedicaram na criação e no desenvolvimento do município, um ato apoiado por todos. Agradece a 

todos os funcionários que trabalharam na grande festa de Natal, com a participação de todos, e que 

ano que vem seja ainda melhor. Acatou a decisão e a escolha do prefeito para que o vice-presidente 

da feira seja o colega Ibanez, e como presidente e demais colega vereadores e funcionários e 

comunidade irão fazer uma belíssima feira. Sobre a falta de luz, diz que está um caos e tem que fazer 

denúncia direto para a ANEEL, pois não podem deixar o município tanto tempo sem luz e podem 

sofrer multa grande, pois pessoas perderam muito, produtores e comércio. Enquanto administração e 

vereadores é obrigação e toda comunidade cobra. Iria para frente da AES Sul, mas veio a luz, não 

concorda com isso, mas é companheira e iria, pois a luz tem que ser paga rigorosamente em dia, 

senão cortam, e queremos usufruir dos nossos direitos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Cumprimenta 

aos homenageados e seus representantes, pois são merecedores, sempre ajudaram Capão do Cipó, 

uma justa homenagem da câmara. Sobre as estradas que foram ditas que estão ruins, reforça os 

pedidos de reparos e pede que as do Rincão dos Mamoneiros sejam arrumadas, perto do José 

Maronez, o leiteiro não quer entrar, e é pequeno produtor e precisa ajuda. A estrada do Clube Aliança 

ao Inhacapetunzinho está terrível, um dos piores anos de estrada e venderam três caminhões e não 

repuseram nenhum, assim como os tratores e foi feito leilão de mais de setecentos mil reais de sucata 

que paga tudo que veio e sobra dinheiro. Diz ao Miguel que não é politicagem e o colega quase não 

ocupa as estradas por isso não vê. Não precisam criticar a administração, mas o que falta é 

planejamento. Diz que do Pedro para frente não tem sarjeta aberta e tem que ser arrumada. Ficaram 

quatro anos sendo batidos aqui, e agora parece que Capão do Cipó não é mais o mesmo, não pode 

mais fazer politicagem. Acha que não é por aí, e quando o vice pediu para terem calma, em seu 

pronunciamento, que as coisas irão acontecer, diz que esperam sim, só lembra que no programa 

eleitoral ele não tinha calma quando criticava e hoje está colhendo os frutos e o povo é testemunha. 

Cita que sua bancada sempre esteve apta a ajudar e o que vem de bom aprovam, mas o povo tem 

que ouvir muitas coisas. Sobre as contas do ex-prefeito Froner, diz que foram aprovadas, pois o 

Tribunal de Contas entendeu que estava tudo de acordo e não vão passar por cima deles. Diz que a 

caixa d’água que há meses caiu no Inhacapetum, ainda não foi arrumada, ficando os moradores sem 
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água. Diz que sobre vinda de recursos o ex-prefeito trouxe sete milhões, e torcem para que o 

Meneghini traga, pois querem que as coisas deem certo, assim que funciona o município. Diz que 

hoje tem um projeto que vai a votação sem parecer das comissões, e vão votar, pois são parceiros, do 

contrário não votariam e politicagem não fazem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Coloca-

se a disposição do assessor do deputado Ernani Polo, que será o secretário de Agricultura do estado. 

Comenta sobre estradas, pois andam pelo município, e jamais é para fazer politicagem, mas quem 

sabe os vereadores que moram em Santiago não andam nas estradas, por pensar isso. Diz que no 

Carovi o seu Kiko está fazendo a estrada de enxada e de pá. Falam para o povo ver a atenção que o 

Executivo está dando ao povo. Cita que no Passo do Valo o irmão do prefeito está tapando de scrip e 

de lâmina as estradas. Isso que não querem que aconteça e ficam indignados quando dizem que vêm 

fazer politicagem. Diz que a política tem hora certa e o que querem é o bem do povo. Parabeniza o 

ex-prefeito Froner, e diz que o mesmo muito foi criticado na Tribuna, que era ladrão e isso e aquilo e 

os nove vereadores aprovaram. Quer ver o que irão dizer agora que o Tribunal de Contas e os nove 

vereadores aprovaram. Diz que o prefeito Meneghini irá dar continuidade e ser um bom prefeito como 

o Froner foi. Parabeniza o secretário Marcelo pelo projeto Crescer, a Débora a Cristina e o Pizeta, que 

hoje não faz mais parte da administração. Diz a ele que as pessoas que foram buscá-lo para vir morar 

aqui com sua família, o largaram, mas daqui dois anos sabe em quem irá votar. Parabeniza o Nelson 

Vielmo e sua equipe que fizeram o trabalho que a prefeitura está deixando de fazer, no bairro Santo 

Antonio, com pintura e limpeza. Diz que no Rincão dos Mamoneiros, quem vai ao Enio e ao Volmir, 

também não se consegue sair de casa, precisando pedras urgente, assim como quem vai ao Zeca e 

ao Gelsinho. Comentou com seu Negro Palharini sobre as pedras na propriedade dele, que ele disse 

para tiraram até o plantio da soja, e não foram tirar para servir a comunidade.  Diz que não foram, pois 

venderam todo o maquinário antes de vir os novos. Feliz Natal a todos e nada melhor que um 

mandato depois do outro, diz. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Agradece e fica enciumado 

sobre o gasto que a câmara teve esse ano, o que importa é isso o povo saber e essa lisura que 

pregava quando candidato e continua, diz ao presidente Jairo. Parabeniza pelos mil e oitocentos reais 

gastos em daria, o que é um orgulho, que continue assim, pois se sabe que muita câmara é muito mal 

usado o dinheiro público. Orgulha-se das reformas que estão ocorrendo no prédio e fica feliz por ter 

feito parte da Mesa Diretora 2014. Agradece ao Télvio, que veio de sua gestão, o que mostra que é 

competente por continuar, sabe da hombridade e seriedade com a coisa pública. Agradece a Silvane 

por mais um ano juntos, ao Patrick, a Gisele, que sempre estava com tudo pronto para os vereadores, 

e o amigo Lissandro que está chegando, seja bem vindo. Concorda com a colega Regina nos 

parabéns aos funcionários pela bela festa do Natal e foi um que não teve vergonha de se fazer 

presente, pois brigou por ela. Diz que muitas vezes não se vê onde vai parar o dinheiro público e 

muitos prefeitos nem sabem onde foi parar e quando tem oportunidade de fazer com o dinheiro da 

câmara, deve ser feito, pois nunca viu tanta criança feliz em receber um brinquedo, a exemplo de sua 

comunidade onde muitas crianças somente receberam aquele brinquedo na praça. Parabeniza o 
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Serginho que ligou ontem para a RBS, e que todos tivessem essa disposição, pois já saiu matéria do 

descaso que a AES Sul tem conosco. Fala que o novo presidente terá que enviar um ofício para a 

ANEEL, com a documentação dos munícipes, um abaixo-assinado, para que tome uma posição 

concreta sobre a energia elétrica do município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Faz referência ao Dr. Télvio 

pelo trabalho e segurança jurídica, durante esse período, com assessoria competente. Faz referência 

a Silvane, a Gisele, a Gracieli, ao Lissandro. Termina esse ano com a consciência tranquila que 

cumpriu o papel do vereador, que é legislar. Procura, da melhor forma possível, fazer o trabalho de 

vereador. Deseja a todos, de coração, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Agradece aos 

funcionários: Gisele, Silvane, Patrick, Dr.Télvio, Lissandro, ao Denilson, pelo ano de trabalho, Feliz 

Natal e próspero Ano Novo, e um 2015 de sucesso e grandes realizações. Deseja um bom trabalho a 

quem assumir a câmara, pois assim como sua pessoa tem certeza que nenhum vereador precisa ser 

presidente para trabalhar pelo povo. Das contas aprovadas e trabalhos passados, diz que papel prova 

tudo e olhando nos olhos do ex-prefeito, diz que não concordou com o trabalho dele e que o mesmo 

não é seu inimigo, apenas adversário político e assume o que diz. Do jeito que seu Alacir falou, 

parece um conto de fadas, mas não é, pois se mantém uma linha sempre e quando foi adversária não 

concordava com muita coisa. Fala que dizer que são companheiros não é bem assim, pois votaram 

contra o dinheiro para a festa na praça e contra a distribuição, através de laudo social, o material da 

câmara e ficará jogado. Feliz Natal a todos e irá sentar bem tranquila. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Partido, PP: Diz a colega Regina que em oito anos 

o prefeito Serafim nunca pediu esmola para a câmara para fazer o Natal na praça, assim com o 

prefeito Froner em quatro anos e agora pediram vinte e quatro mil e depois mais trinta e três mil por 

não se programarem, gastando o dinheiro antes da hora. Diz que a função da câmara não é fazer 

Natal. Diz que no final do ano o dinheiro volta para o Executivo, recurso livre, para usar onde quiser. 

Se não deram um Natal melhor, foi por que não tiveram competência, esqueceram de deixar recurso 

para a secretária Ana, mas para alguns secretários, como da Fazendo e do Planejamento, irá sobrar e 

para outros faltar. Diz que devem fazer é planejamento e não vir culpar vereador, pois vereador não 

faz Natal, e sim a prefeitura. Diz a colega Regina que não é olhando para ‘cara’ de fulano que vai 

dizer que não gosta e diz que o ex-prefeito Serafim foi excelente, era seu contrário político, mas seu 

amigo e jamais vai criticá-lo, pois tem respeito pelos administradores. Quer que o Meneghini seja um 

bom prefeito e querem aprovar as contas dele com muito orgulho, quem ganha é o povo e não 

vereadores. Feliz Natal a todos os funcionários, ao povo e se coloca a disposição em 2015. Agradece 

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

Partido, SDD: Ouvindo a colega Regina, diz continuar com o mesmo peso e a mesma coragem, e o 

que achava errado no passado, o próprio Osvaldo Froner sabe, pois vinha na Casa e contestava e o 

que estava certo votava e defendia as coisas certas do governo. Se tiveram erros, diz que muitos, só 

que  muitas pessoas não assumem e se esconderam, outros tiveram coragem, e é um deles. Diz a 

nova Mesa Diretora que certamente essa atual Mesa irá querer participar das comissões, e não irá se 
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omitir, quer participar de todas e estar sempre presente e não omisso de suas responsabilidades. 

Muitos não aceitaram fazer parte das comissões, mas deixa claro que irá querer participar de todas as 

comissões. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à 

Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: 

Parabeniza o Denilson na condução dos trabalhos de gravação das sessões da câmara durante este 

ano. Sobre contas aprovadas do ex-prefeito Froner e do ex-prefeito Serafim, diz que as mesmas são 

julgadas por políticos de todos os partidos, e quem vem aqui são os técnicos, mas quando cai nos 

partidos é óbvio e acha que até o ex-prefeito Serafim teria apontamento, mas quando cai nos políticos 

de todos os partidos, sai tudo tranquilo, pois um defende o outro. Diz que com os documentos que 

tem em casa, três livros enormes, não acredita que algum apontamento não poderia ter tido. Não 

sabe qual estrada do estado que seja melhor que a nossa, duvida. Viu e presenciou no governo 

anterior, até não sabe se o colega Rodolfo não era secretário, quando tinham cinco ônibus atolados 

em dia de chuva, devido às péssimas qualidades. Diz que não acredita nisso, pois estamos vivendo 

um governo que pensa para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de 

Partido, PT: Parabeniza o presidente pela sessão solene, por ter se lembrado das pessoas que 

ajudaram e continuam ajudando o município. Aos funcionários da câmara, não cita nomes para não 

cometer injustiças, agradece a todos. Agradece ao Dr. Télvio, que em 2006 foi seu jurídico. Feliz Natal 

a todos os presentes, às famílias cipoenses, de paz e amor no coração e que 2015 venha repleto de 

saúde a todos, pois sem saúde nada vale a pena. Agradece ao padrinho Tarso e a madrinha Dilma, 

pois tudo que tem no Capão do Cipó: patrola, caminhão, creche, colégio, como o colega Miguel falou, 

é graças ao governo federal que mandou, e tem que alguém encaminhar, pois ganham para isso. Diz 

que todos os carros da saúde, ônibus e van, foi o governo do estado que mandou, o município só 

entrou com sessenta mil de contrapartida para a van. Agradece ao Marcon pelo posto de saúde do 

assentamento e pelo trator, e ao Pimenta pelo dinheiro da ponte do Passo da Areia. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Deseja 

a todos um Feliz Natal e um repleto 2015 de alegrias e coisas boas, principalmente saúde, pois o 

resto se arruma. Diz ao colega Miguel que creche, ônibus, escola, tudo é show de bola, melhor 

governo do mundo, e não está ironizando o governo Meneghini. Como disse o Jaques a pessoa que 

foi buscar está ganhando e muito bem, o chama de ‘Primeiro-Ministro’. Diz que no Capão do Cipó, 

quem anda por aqui, sabe que precisamos e não temos estrada. Ninguém está criticando ou contra 

que seu Meneghini conseguiu escola e creche. É educador e sabe que isso é bom, assim como o 

trabalho da secretária Ana, do secretário Afonso, mas tem o problema de gestão na Secretaria de 

Obras, assim como venda equivocada de máquinas, um erro que tem que ser apontado. Se dessem 

mais um caminhão ao Jaques, quando foi secretário, ele faria mais, e esses erros diz ao colega 

Miguel que precisam ser apontados e não é politicagem. Concorda com o Jairo sobre as estradas, 

porém temos que ser a melhor estrada, por aí a coisa funciona. Sobre a AES Sul é acreditar em Papai 

Noel. Diz que se continuar nesse ritmo, em 2015, temos que acionar o João Buracão, pois por muito 

menos foi feito isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 
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SANTOS, Líder de Governo: Ouvindo atentamente o colega Rodolfo tem uma pergunta a fazer a 

todos, pois se veio tudo isso e, realmente veio, e Capão do Cipó é um município privilegiado, com 

máquinas, escolas, creches e emendas parlamentares e concorda que o PT está fazendo. Só diz que 

no passado algo foi deixado de fazer, pois não vinha, como o colega Jaques disse que veio e não 

mudou muito, pois estamos a dois anos do passado e está caindo emenda como água. Fica a 

pergunta a esclarecer: Por que não veio antes isso tudo que está vindo, ou os do passado não eram 

os mesmo de hoje? Diz que algo está errado. Pede ao presidente, antes que o mesmo deixe a Mesa 

Diretora, que faça a relação de todo material recusado na votação, quer uma via para si, outra fique 

na câmara e outra seja entregue ao novo presidente, com as grades, janelas e banheiro, pois não 

existe mágica na Casa, tem que ser devolvido para o prefeito e o vice. Diz que não tem como esse 

material, que foi rejeitada devolução em votação, ficar aqui atirado em frente a essa nobre Casa, 

como diz e todos estão vendo. Diz que só o prefeito poderá dar destino ao material que irá sobrar. 

Quer essa relação detalhada, para que não tenha o mesmo destino de outros materiais que já tiveram 

nessa Casa, no passado, e na administração municipal. Quer lisura e espera que o presidente atenda 

seu pedido. Deseja Feliz Natal a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida o 1° Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. GAB. 

305/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei Municipal n° 772/2014. OFÍCIO 032/2014, do 

Sindicato dos Municipários de Capão do Cipó, informando nova diretoria e conselho fiscal para o 

quadriênio 2014/2018, eleitos em 09/12/2014. OF. GAB. 308/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projeto de Lei 066/2014. PROJETO DE LEI 066/2014, do Poder Executivo, que “Altera o artigo 3° da 

Lei Municipal n° 675, de 25 de julho de 2013 e dá outras providências”. Após o senhor presidente 

pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças 

que deem parecer verbal para que o Projeto de Lei 066/2014 vá à votação hoje, sendo que ambas 

foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

LEI 066/2014, do Poder Executivo, que “Altera o artigo 3° da Lei Municipal n° 675, de 25 de julho de 

2013 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida o 

Vereador Miguelangelo Serafini para secretariar a chamada nominal dos vereadores para a votação, 

aberta, e ler aos colegas e presentes como será efetuada a votação. Após o senhor Presidente 

informa que foram inscritas duas chapas que, por ordem de protocolo na Casa, ficaram assim 

denominadas: CHAPA 1: Presidente: Vereador José Rodolfo de Brum; Vice-Presidente: Vereador 

Diego Santos do Nascimento; 1ª Secretária: Vereadora Marilene Margutti e 2º Secretário: Vereador 

Jaques Freitas Garcia. CHAPA 2: Presidente: Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann; Vice-

Presidente: Vereador Miguelangelo Callegaro Serafini; 1º Secretário: Vereador Jairo de Lima Charão e 

2º Secretário: Vereador Ibanez Garcia dos Santos. Após o secretário designado inicia a chamada 

nominal, em ordem alfabética, para a votação. Após a votação a CHAPA 1 obteve 05 (cinco) votos e a 

CHAPA 2 obteve 04 (quatro) votos, ficando eleita para a Mesa Diretora de 2015 a CHAPA 1. Após o 

senhor Presidente informa que ficam, automaticamente, empossados a partir de 1º de janeiro de 2015 

os integrantes da CHAPA 1. Após o senhor presidente passa para a votação da Comissão 

Representativa para o recesso de 2015. Após o senhor Presidente convida o Vereador Miguelangelo 



0418 

 

Serafini para secretariar a chamada nominal dos vereadores para a votação, e ler aos colegas e 

presentes como será efetuada a votação. Após o senhor Presidente informa que foi inscrita uma única 

chapa, que ficou assim constituída: Vereador José Rodolfo de Brum, Presidente; Vereador Alacir 

Dessoe, vice-presidente e Vereador Jaques Freitas Garcia, 3° Membro. Após o secretário designado 

inicia a chamada nominal, em ordem alfabética, para a votação, que é secreta. Após o secretário 

designado faz a contagem dos votos, sendo que a chapa única obteve 09 (nove) votos sim, ficando 

eleita por unanimidade para a Comissão Representativa do recesso de 2015. Após o senhor 

presidente pede aos presentes uma salva de palmas aos eleitos. Após o senhor presidente dá os 

parabéns aos eleitos, desejando sucesso e passa a palavra ao Presidente eleito para fazer seu 

pronunciamento. VEREADOR José Rodolfo de Brum, Presidente eleito para o ano de 2015: Diz que 

nesse momento o que mais queria era que sua mãe estivesse presente. Faz leitura de uma 

mensagem de reflexão, a qual diz desejar que todos sigam o que diz a mesma. Agradece por ter sido 

eleito e diz que irá procurar trabalhar em acordo com o Executivo, fazendo reuniões semanalmente 

para entregar em mãos os pedidos feitos pelos vereadores na Tribuna. Parabeniza o presidente Jairo 

e diz que apesar das diferenças são emancipacionistas e de público diz que o mesmo foi um ótimo 

presidente. Deseja um ótimo Natal e um feliz 2015 a todos. Após o senhor presidente, Jairo de Lima 

Charão, agradece pelo ano, a cada colega, e que hoje vimos exemplo que o município está 

crescendo, com democracia, civilidade e respeito. Outros pleitos virão e que haja respeito entre 

partidos e pessoas, ganhe quem ganhar. Agradece por ser vereador eleito pelo povo e trabalhar por 

ele, como os demais colegas. Acredita e tem fé em Deus que estão progredindo na democracia 

cipoense. Deseja Feliz Natal, um próspero 2015 e um feliz mandato ao colega Rodolfo junto com o 

Executivo cipoense. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados 

os trabalhos da presente Sessão Legislativa do ano de 2014 e informa que os trabalhos legislativos 

ordinários retornam em 03/02/2015. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que será 

devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1° Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 23 de 

dezembro de 2014. 

 

 

 


