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ATA N° 11 / 2015 (Solene) 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2015, às 18:00 horas, no Plenário 17 de Abril, da 

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

Legislativa para a realização da Sessão Solene em comemoração ao 15º Aniversário de Emancipação 

Político-Administrativa do Município de Capão do Cipó e palestra com o senhor João Gentil de 

Andrade Ávila, sobre o tema “Família”. Para dar início aos trabalhos da presente Sessão, o Vereador 

José Rodolfo de Brum, Presidente do Legislativo cipoense, faz a abertura da sessão, saudando os 

presentes e passa a palavra ao Mestre de Cerimônia, Sr. Henrique Nascimento Viana, para que dê 

procedimento aos trabalhos, onde o mesmo saúda a todos e chama as autoridades para comporem a 

mesa central: Excelentíssimo senhor Alcides Meneghini, Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor 

Anselmo Fracaro Cardoso, Vice-Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor vereador José Rodolfo de 

Brum, Presidente do Legislativo Cipoense, Excelentíssimo Sargento Clémerson Diniz dos Santos, 

Comandante da Brigada Militar de Capão do Cipó e Excelentíssimo senhor Cairo Adalberto Abreu 

Ribeiro, Delegado Regional da Polícia Civil de Santiago. Após o Mestre de Cerimônia, convida os 

Vereadores que compõem o Legislativo cipoense para se acomodarem nas mesas à direita e à 

esquerda da Mesa Central: Ver. Alacir Dessoe, Ver. Diego Santos do Nascimento, Ver. Ibanez Garcia 

dos Santos, Ver. Jairo de Lima Charão, Ver.  Jaques Freitas Garcia, Verª. Marilene Margutti e Verª. 

Regina Aparecida Araújo Weidmann. Após o Mestre de Cerimônia cita que o Ver. Miguelangelo 

Callegaro Serafini não se faz presente. Após o Mestre de Cerimônia saúda as autoridades presentes: 

senhor Jones Diniz, da Rádio Santiago; Senhor Claudio Souza, representando o Grupo Editorial A 

Folha; senhora Adelaide Alcântara, secretária de Educação; senhor Serafim Rosado, ex-prefeito de 

Capão do Cipó gestão 2001-2008; senhor Davi da Silveira Nunes, Assessor de Comunicação da 

Polícia Civil de Santiago; senhor Tiago Limana, representando a rádio Nova 99; senhora Marilene 

Botega, vice-diretora da Escola Macedo Beltrão do Nascimento; senhor Valdemar Cortes, Presidente 

do Clube Aliança; senhor Elso Engleitner, ex-vice-prefeito municipal gestão 2009-2012; senhora 

Henedina Rosado, ex-primeira-dama municipal, vereador Claudio Cardoso, Presidente do Legislativo 

Santiaguense, vereador Arlindo Alves, da Câmara de Vereadores de Santiago, senhora Carine 

Rosado, secretária de Saúde, senhora Ângela Diedrich, diretora da Escola Chico Mendes e demais 

munícipes que se fazem presentes. Em seguida, convida a todos para acompanharem o Hino 

Nacional. Após o Mestre de Cerimônia faz a leitura do histórico do município de Capão do Cipó.  Após 

o Mestre de Cerimônia convida o senhor Alcides Meneghini, Prefeito Municipal, para fazer uso da 

palavra. SENHOR ALCIDES MENEGHINI, PREFEITO MUNICIPAL: Cumprimenta todas as 

autoridades citadas pelo protocolo, em especial ao amigo Claudio Cardoso, presidente do legislativo 
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santiaguense, que prestigia o evento, seu velho amigo delegado Cairo, demais presentes, presidente 

do legislativo, vereadores, comunidade cipoense, imprensa representada pelo velho amigo Jones 

Diniz. Diz ser uma satisfação muito grande poder falar mais uma vez nesta semana que é alusiva ao 

15° ano de emancipação político-administrativa de nosso município, o coroamento da luta de um 

povo, que nos idos de mil novecentos e noventa, uma comissão de pessoas acreditou que era 

possível se criar um município e a partir daí a luta foi incansável, muitas vezes quase desanimava. 

Cita seu velho amigo Serafim, que era um dos líderes da comissão, e o professor Rodolfo que morava 

em sua casa e muitas vezes ‘trocavam ideias’ da possibilidade de termos um município e, às vezes, 

as coisas iam para um ponto em que achavam que não era mais possível, mas pela persistência 

deles, temos um município criado, e a partir dai se fez o que tem que ser feito, procurando dar à ‘cara’ 

de um município, pois não tinha nada, era um simples vilarejo onde tudo tinha que ser feito. Cita que, 

aos poucos, os administradores que aqui passaram, prefeito Serafim, prefeito Froner, e agora sua 

pessoa estão procurando dar uma ‘cara’ de município no então modesto Capão do Cipó, hoje uma 

realidade que orgulha a todos. Faz parte de uma diretoria, de um governo, com seu companheiro 

Anselmo e demais pessoas que compõem sua administração, e cita que tem alguns secretários 

presentes e funcionários, e estão procurando fazer com que o município possa crescer e se 

desenvolver. Diz que estamos passando por dificuldades, a exemplo do temporal do ano passado e 

esse ano outro temporal, que trouxeram grandes transtornos ao nosso povo, onde tiveram que acudir 

e socorrer mais de duzentas famílias no primeiro e nesse último quase cem famílias no Carovi. Fala 

que praticamente não tiveram ajuda nesse, e no outro nenhuma ajuda da Defesa Civil, mas mesmo 

assim o município está conseguindo honrar e conseguiu acudir o povo e amenizar o sofrimento das 

pessoas no momento de dificuldade. Diz que paralelo a isso estão com vários investimentos em 

andamento, procurando fazer cada vez mais melhorias, investindo em todas as áreas, a exemplo de 

saúde, educação, agricultura e recuperação de estradas. Estão procurando ‘atacar’ em todas as 

frentes, para que possam dar uma qualidade de vida melhor ao nosso povo, até por que esse foi o 

compromisso e estão lutando para isso. Fala que têm o apoio do Poder Legislativo, que sempre é 

presente, vigiando, mas também ajudando. Deixa esse registro.  Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.   Após o Mestre de Cerimônia chama os vereadores Jairo de Lima Charão (Representando o 

PDT), Jaques Freitas Garcia (Representando o PT), Ibanez Garcia dos Santos (Representando o SD), 

Marilene Margutti (Representando o PP) e Regina Aparecida Araujo Weidmann (Representando o 

PMDB) para fazerem o uso da Tribuna. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta em nome do presidente da Câmara, professor Rodolfo, todas as autoridades já 

nominadas no protocolo. Fala desse 15° ano de administração política do município de Capão do Cipó 

e cita o Claudio Cardoso, seu amigo e presidente da Câmara de Santiago, e do amigo Jones Diniz, a 

quem diz ter muito orgulho da rádio Santiago, pois sempre está presente em todos os eventos da 

Câmara de Vereadores, e deixa isso registrado na Casa. Cita o empenho da comissão de 

emancipação, como o prefeito Meneghini falou, mas tem que dar o reconhecimento a cada um que 

passou por esse município, que está crescendo a passos largos. Cita seu Serafim que foi um grande 

batalhador, passou pela primeira gestão, em dois mandatos, fez um grande governo, assim como a 
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administração do seu Elso Engleitner e do seu Froner, que fizeram a parte deles e agora o prefeito 

Meneghini está fazendo um grande governo. Sempre espera, pois sempre tem mais para se fazer, e 

nunca se faz tudo, pois se fizesse tudo não se pensava a curto e longo prazo. Acha que isso é muito 

importante para o município e a comunidade, uma semana festiva. Deseja a todos que aproveitem 

essa semana de festividade, pois a semana é de vocês e aqui são passageiros, os vereadores, e têm 

que fazer o que está ao alcance. Diz que não fazem mais que a obrigação, como sempre disse. Deixa 

registrado o parabéns aos munícipes, os quais só enchem de orgulho em poder representá-los nesse 

mandato. Deseja uma ótima semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Saúda o presidente da Câmara de Vereadores, José Rodolfo de 

Brum, saúda todas as autoridades civis e militares aqui presentes neste ato, demais comunidades que 

nos honram com suas presenças, em especial a todos que puderam vir à sessão solene em 

homenagem aos quinze anos de emancipação do município de Capão do Cipó. Não queria deixar de 

mencionar a imprensa escrita e falada que, como falou o colega Ibanez, é uma referência a imprensa, 

então saudando o Jones Diniz saúda todos que aqui estão. Coloca que até parece mentira, quinze 

anos atrás era campo, era lavoura aqui onde estamos, a prefeitura, a praça onde está o posto de 

saúde e temos que nos orgulharmos de morar aqui, por mais que viemos de outro Município, outras 

terras, foi toda essa junção dessas Etnias, desse pessoal que veio de fora, principalmente os quatros 

assentamentos que nos deu possibilidade de sermos Capão do Cipó. Queria juntamente com a 

comunidade, todos nós estamos de parabéns, por pequeno que somos demos nossa contribuição 

para que hoje e outros que virão, mas é muito importante a comemoração do Município de Capão do 

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

Cumprimenta o senhor presidente, os colegas vereadores e vereadoras, o senhor prefeito, o vice, os 

demais secretários, ao delegado Cairo e ao sargento Diniz, o amigo do próprio e vereador da cidade 

de Santiago o Claudio, o presidente da Câmara de Vereadores de Santiago, o senhor Jones Diniz da 

rádio Santiago, a qual é muito importante. Ressalta que a rádio Santiago, até é engraçado, por que 

desde os primeiros passos que Capão do Cipó começou a dar, a rádio Santiago sempre esteve 

presente, o jornal A Folha também, e também as demais pessoas que estão prestigiando os quinze 

anos de emancipação de Capão do Cipó. Fala que recém estão dando os primeiros passos, mas 

passos largos. Faz agradecimento especial a todos os assentados e em especial o senhor Weber que 

é uma assentado e está presente e o senhor Maurinho, que é os que está enxergando. Fala que se 

não fosse os assentamentos, e que todo mundo enxerga com clareza, jamais Capão do Cipó seria 

município, pois não tinha população suficiente para poder emancipar o município e graças aos 

assentamentos e ainda assim muitas vezes foram criticados. Ressalta que hoje estão todos bem, 

trabalhadores, todos de cabeça erguida e o próprio se orgulha muito de ser filho de um assentado e 

estar contribuindo para o município de Capão do Cipó. Ressalta que todos estão de parabéns e que 

muitas pessoas não acreditavam no município de Capão do Cipó e hoje está aí para quem quiser ver 

e que o Brasil todo conhece Capão do Cipó, através de foto, e que todos conhecem a Expo, que é 

bem representada no município de Capão do Cipó. Fala mais uma vez que todos estão de parabéns e 

que não pretende se alongar muito, pois é uma data comemorativa e que se Deus quiser vai ter muito 
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e muitos anos para todos trabalhar juntos em prol do município de Capão do Cipó. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Com permissão do Senhor 

presidente cumprimenta ao sargento Diniz, representante da segurança do nosso Município, nossa 

região, e em nome da pessoa do sargento cumprimenta os demais já denominado no protocolo, 

imprensa, comunidade, o povo aqui presente, Vereadores de Santiago, agradece pela participação de 

vocês e os ouvintes da 87.9 que, com certeza, logo mais estarão os ouvindo ou agora. Cita que a 

história já foi dita pelos que lhe antecederam. Agradece as crianças que ontem na abertura da 

semana do Município que representaram o Executivo e o Legislativo, foram muito bem essas crianças 

nas suas representações. Diz ao vereador Claudio, que isso está despertando aquele civismo, aquele 

amor pela Pátria e pela nossa política. Agradece essas crianças que foram felizes, a direção da 

Escola que teve a iniciativa desse projeto, que sirva de exemplo e mais vezes aconteça isso aí. Falar 

da emancipação diz que todos já falaram, o prefeito Serafim oito anos, depois o prefeito Froner e cada 

um deixou sua marca, nosso vice Engleitner, que foi nosso vice, nosso Prefeito atual, o vice Anselmo 

estão fazendo o trabalho deles. Acha que cada Prefeito, os Vereadores os que os antecederam, 

alguns já falecidos, que Deus os tenha todos, e os atuais todos fizeram o melhor possível ou estão 

fazendo dentro do seu tempo, pois ninguém entra na política se não é para ajudar, que sirva esses 

quinze anos de Capão do Cipó. Como frisar uma história, diz que há trinta e um anos que mora aqui e 

sabe da precariedade do que a gente sofreu para ir a Santo Ângelo na época, que era o nosso 

Município, depois veio São Miguel e agora Capão do Cipó que está deslanchando. Parabeniza todos 

cipoenses e a todas essas pessoas que têm seu título e moram aqui no Capão do Cipó, as pessoas 

que contribuíram, os quatros Assentamentos como foi frisado, a essas pessoas nosso grande abraço 

e que Deus nos dê força e saúde para comemorarmos muitos anos juntos. Coloca-se a disposição, 

junto com a sua bancada, como vereadores têm que ajudar, junto com nosso Executivo, está à 

disposição do nosso povo. Deseja boa semana a todos e vamos comemorar junto a semana do 

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

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta senhor Presidente todas as autoridades nominadas pelo 

protocolo, em especial ao povo Cipoense que se faz presente, imprensa, Jornal Folha, ao Jones Diniz, 

que é um “companheirão”, como diz o Senhor Serafim, de longa data e mais uma vez seja bem vindo 

a esta Casa. Cumprimenta o Senhor Serafim que foi primeiro Prefeito e Elso Englaitner o Vice-Prefeito 

na terceira gestão. Fala que nesta sexta-feira, dia dezessete de abril, Capão do Cipó completa quinze 

anos de emancipação, portanto o dia do aniversário de Capão do Cipó é também o aniversário de 

cada um, um dia de todos os homens, cada mulher, cada criança que batalhou para estar onde 

estamos, é o dia de pessoas de bem, honradas e guerreiras que formam todo o município. Cita que o 

aniversário de uma cidade é muito mais de que um marco na vida de cada Cipoense, de cada 

cidadão, uma página que viramos para conquistar novos sonhos, novas realizações e continuar 

reescrevendo nova história, novos sonhos, aniversário são anos que refletem a permanência de algo 

que dura no Capão do Cipó, que veio para ficar e crescer e tornar-se grande e junto somos mais forte. 

Fala que é com orgulho que comemoramos o aniversário do Capão do Cipó e, sinceramente, quem 

merece ser parabenizado é o povo Cipoense em geral, todas as localidades, os assentamentos, as 
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pessoas que lutam e trabalham para o povo. Hoje, olhando para trás, comenta que valeu o esforço do 

seu Serafim, seu Bender e dona Romilda. Ressalta que veio morar em maio de noventa e seis e diz 

pegar o trem andando, engajou nessa luta e que ajudou no que pode para hoje estar do jeito que está. 

Diz que tudo valeu à pena, a Saúde melhorou, está aí a secretária da Saúde Carine que começou lá 

em dois mil e dois, se não se engana, junto consigo. Cita que ela aprendeu consigo e aprendeu com 

ela. Diz que aprenderam junto e tocaram a secretaria. Cita que temos Secretaria de Educação, e 

quando veio morar aqui o transporte era precário, isso quando tinha, e hoje se o transporte falha 

qualquer pai, qualquer mãe liga, pega o telefone e liga para a prefeitura e pede para falar com a 

secretária da Educação e resolve o problema. Diz que temos Agricultura que está batalhando, temos 

Assistência Social, temos o prefeito, secretários, vereadores e por muita vezes discutem sim, brigam 

sim por ideias e fala ter certeza que o ideal de cada um dos vereadores é fazer que Capão do Cipó 

cresça, dê o passo para frente, cuide bem do que faz, cuide bem das contas, bem dos funcionários e, 

principalmente, do povo. Ressalta que esta luta valeu a emancipação de Capão do Cipó, que é o 

município que mais cresce dentro de trinta ou vinte e nove municípios que se emanciparão junto, 

mesmo sendo município pequeno em população. Cita que é um município pujante pela intensa 

atividade econômica da soja, que é ouro, que hoje os agricultores estão colhendo na lavoura, para 

manter o sustento financeiro do município pujante pelo povo que temos. Portanto nada disso seria 

possível sem o desenvolvimento coletivo, sem a vontade o engajamento do cipoense, pois o povo 

cipoense é o maior patrimônio de Capão do Cipó, são os munícipes, são os que estudam, trabalham, 

produzem, empreendem no município e de algum modo movimentam, constroem e dão vidas a 

cidade. Cita que são estes os cidadãos em especial que respondem pelo movimento rigoroso, pelo 

aumento de qualidade de vida e do bem estar coletivo do povo. Fala como representante do povo do 

Capão do Cipó inclui-se para aqueles que têm lutado com todas as forças da melhoria do Capão do 

Cipó e a mesma diz que é um motivo de orgulho e faz que se sinta recompensada, as pessoas que 

reivindicam as coisas, que ligam pedindo uma carga de pedras em tal lugar, pedem um exame para a 

secretária, são aquelas que reconhecem o esforço e a presença constante de ajudar estas pessoas 

que a tem acolhido com imenso carinho, assim como acolhem os colegas e acima de tudo têm 

prestigiado e confiado na mesma, proporcionando aqui ser uma vereadora. Quer dizer, do fundo do 

coração, que possa ser útil sempre, e hoje, porém diz que não saberia escolher o presente que daria 

ao município de Capão do Cipó, e na falta desse presente reitera com todas as suas forças o 

compromisso junto ao povo do Capão do Cipó. Deixa a homenagem e os parabéns e um beijo no 

coração de cada cipoense e felicidades aos quinze anos. Ressalta que a política só faz sentindo se for 

exercida em prol do desenvolvimento das pessoas daqui do município. Fala ao presidente que irá 

quebrar um pouquinho o protocolo e pede a todos para se colocarem em pé e dar uma forte salva de 

palmas ao município, e para cada um, porque merecem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após 

o Mestre de Cerimônia convida o senhor Cairo Adalberto Abreu Ribeiro, Delegado de Polícia Civil, 

para fazer uso da palavra. DELEGADO CAIRO ADALBERTO ABREU RIBEIRO, POLÍCIA CIVIL DE 

SANTIAGO: Cumprimenta o presidente da Câmara, o prefeito municipal, vereadores e comunidade 

cipoense. Diz ser um orgulho participar desta Sessão Solene em homenagem aos quinze anos de 
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Capão do Cipó, onde pode afirmar, ratificando o que já foi dito aqui, que a emancipação trouxe muitos 

progressos a esta terra. Lembra, trabalhando em São Miguel das Missões, como delegado de polícia, 

de ter visitado Capão do Cipó, provavelmente, nos primeiros anos de sua emancipação, e agora pela 

oportunidade de ser delegado regional em Santiago, e que esse município faz parte da área de 

circunscrição da sua delegacia teve a oportunidade de vir várias vezes aqui e vislumbra, a cada vez 

que vem a esta cidade, o progresso a olhos vistos.  Cita que hoje mesmo comentava com o Davi, 

quando entravam na cidade, das várias casas sendo construídas, casas bonitas, que demonstra 

efetivamente o progresso e crescimento dessa cidade. Diz que na vez que veio aqui, a rua principal 

do município era uma estrada de chão e tinha uma poeira ‘danada’, era um dia de verão, quente e 

quase não se enxergavam as casas, pois cada veículo que passava era uma ‘nuvem’ de poeira, e 

hoje, as ruas são asfaltadas ou com calçamento, demonstrando quão sábios foram os cidadãos de 

Capão do Cipó ao ‘brigar’ e lutar pela emancipação. Diz que todos que construíram o município estão 

de parabéns. Deseja, em nome da Polícia Civil da região, os parabéns pelos quinze anos, pelo 

progresso e crescimento de Capão do Cipó. Parabeniza toda a comunidade e todas as autoridades. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o Mestre de Cerimônia convida o vereador José Rodolfo 

de Brum, Presidente do Legislativo, para fazer o uso da palavra. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta o prefeito municipal e em nome do visitante, delegado Cairo, cumprimenta 

as demais autoridades da Mesa, os colegas vereadores, secretários, municipais, o ex-prefeito 

Serafim, a professora Marilene representando a escola Macedo Beltrão do Nascimento, seu Bender, 

que foi o tesoureiro de emancipação, o ex-vice-prefeito Elso Englaitner e esposa, professoras da rede 

estadual do município, imprensa, jornal A Folha Regional, Jones da rádio Santiago, funcionários desta 

Casa, alunos, munícipes, e também os ouvintes que estão em suas casas, mais uma vez 

acompanhando esta Sessão Solene em homenagem aos quinze anos de emancipação político-

administrativa de Capão do Cipó. Fala que quatro anos antes foi criado o município, mas que ficaram 

esperando até ficar aptos a poder ter uma eleição. Diz ao delegado Cairo que vai contar uma 

historinha. Fala que um aglomerado de casas, e que eram poucas, e que na época estavam contando 

até as casas dos cachorros, o próprio ressalta que é verdade ao seu Elso Englaitner, pois falavam que 

estavam contando até as casas dos cachorros, nas contagens, para conseguir cento e cinquenta 

habitações necessárias para conseguir um dos itens de processo de habitação. Fala que esta 

historinha começou sobre uma liderança forte e sobre um grupo sério que soube enfrentar, que 

acreditou, e que o próprio estava neste grupo e que por vezes chegou a não acreditar e que chegou a 

‘entregar as fichas’. Diz que escutou do seu Serafim: “Vamos que esta é a nossa chance”, pois se não 

desse agora não daria mais. Ressalta que todos sabem que foram em frente e que aconteceram 

viagens, ações na justiça e diz que começou a comissão do não e que por aí foi indo. Ressalta que 

isto todos estão cansados de saber, e foi janta e mais janta e foram juntando dinheiro e viagens e que 

quando perceberam tinha sido criado, e aí tiveram que esperar os quatro anos, que teria citados 

antes. Fala ao delegado que os personagens desta historinha tiveram que concorrer a prefeito e 

saíram já naquele momento uns ganhadores, outros perdedores e montaram a primeira Câmara, a 

primeira administração e também a primeira Kombi da Saúde, que todos ficaram surpresos, na época, 
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que tinham uma ambulância no Capão do Cipó. Cita o primeiro ônibus também, que era um ‘caco’, 

mas que era o que haviam recebido e que assim as coisas foram andando. Fala que foi instalado e 

que a prefeitura funcionava dentro do Clube Aliança, e que as paredes eram até uma altura que não 

tinha o que fazer e que o gabinete do prefeito, o chão que está hoje no Clube é bem melhor do que o 

da época. Fala que foram trabalhando e que um levou uma mesa, outro uma cadeira e as coisas 

foram acontecendo. Fala que passaram os quatro anos e depois mais quatro do seu Serafim, e 

começaram a chegar máquina nova, caminhão novo, patrola nova, carros novos, e aí uma sede 

administrativa, a qual diz quem diria, pois Capão do Cipó estar fazendo a própria prefeitura. Ressalta 

de quando fizeram a Câmara foi uma surpresa, pois tem muitas prefeituras e muitos municípios que 

até hoje não têm um prédio próprio e que o Capão do Cipó já tem e que isto já faz mais de dez anos, 

ou doze. Diz ficar surpreso, quem dirá Capão do Cipó com Câmara e foram indo e que aí veio o 

prefeito Froner. Cita que se esqueceu de uma coisa, que é muito importante para Capão do Cipó, pois 

era que o seu Serafim resolveu fazer a Expocipó, e que tentaram fazer uma feira no Carovi e que não 

deu certo, pois queriam fazer uma amostra no Carovi e que aí o seu Serafim fez a primeira Expocipó, 

e veio a segunda que já foi um sucesso e marcou definitivamente o que faltava do nosso município 

com a segunda Expocipó. E aí ressalta, como disse a colega Regina, um povo trabalhador, um povo 

sério, um povo que ‘pega junto’ e que tem as diferenças políticas partidárias, mas que todos sabem e 

que as brigas nesta Casa, às vezes, são homéricas, mas que o objetivo sempre foi Capão do Cipó. 

Fala que na esteira disto antes veio o ensino médio e que teriam que ter os bancos e começaram a 

chegar os bancos, e que teriam que ter a rádio, ressalta que como Capão do Cipó com uma rádio, e 

que agora tem uma rádio e que logo depois chegou o acesso asfáltico. Fala que pode ter trocado 

alguma coisa de ordem, mas que é mais ou menos por aí e que cem municípios, noventa não tem de 

asfalto, mas que Capão do Cipó tem e que com quatorze ou quinze, mas que com doze anos já 

tinham asfalto. Ressalta que é para todos verem que este “Era uma vez” foi muito rico e o próprio hoje 

com quinze anos de município, de debutante, ressalta que é para projetarem quando atingir a 

maioridade. Fala que é para pensar no município quando chegar aos cinquenta anos como é que vai 

estar e que vão sentir orgulho e que, provavelmente, não estarão mais aqui, mas que este grupo que 

acreditou e este grupo que transformou uma historinha em um município sério, certamente saíram 

vencedores, mas que os maiores vencedores, sem dúvida, é o povo de Capão do Cipó, é a 

comunidade cipoense que acreditou e que está junto com todos trabalhando. Dá os parabéns para os 

quinze anos do município e viva a Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

Mestre de cerimônia quebra o protocolo e faz a leitura de uma mensagem para reflexão aos 

presentes, com o título “Vida”. Após o Mestre de Cerimônia passa a palavra ao Senhor Presidente 

para que faça a leitura do currículo do senhor João Gentil de Andrade Ávila e dê início à palestra. 

Após a palestra o Senhor Presidente faz a entrega do certificado ao palestrante. Após o Senhor 

Presidente agradece ao Dr. Paulo Genro, Procurador Jurídico da Casa, que teve a feliz ideia de 

convidar o palestrante, senhor João Gentil de Andrade Ávila e convida a todos para cantarem 

parabéns ao 15° aniversário do município de Capão do Cipó. Após o Mestre de Cerimônia convida os 

presentes para acompanhar o Hino Riograndense. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 
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Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene, agradecendo a presença de 

todos e convidando para uma confraternização nas dependências da Câmara de Vereadores. Nada 

mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, será devidamente assinada pelos 

presentes. Capão do Cipó, 14 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 


