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ATA N° 47/2015 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, 

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

Legislativa para a última Sessão Ordinária do ano de 2015. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 46/2015, da Sessão Ordinária do dia 15/12/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Comenta sobre o clima, mas diz que o mais difícil e fazer um projeto 

sem examinar as coisas ou achar que está bem feita e não está bem feito, como o caso da água ter 

levado a parte da ponte nova do Camaquã, e diz que certamente foi menosprezada a quantidade de 

água que é possível juntar naquele rio, e tem que refazer aquele serviço. O mesmo diz que estava 

vendo um vídeo da ponte nova coberta de água, a ponte sem os aterros, sem nada, e fica se 

perguntado quem planejou isso e se sem os aterros cobriu a ponte, imagine se fizer o aterro. Diz 

achar que ainda tem conserto se fizer várias galerias, não de tubos, e sim das quadradas que vai ter 

um jeito, senão pelo contrário criamos mais um problema ao invés de solucionar. O mesmo comenta 

que semana passada esteve em Porto Alegre na Secretaria de Minas e Energia, Anatel, Secretaria de 

Educação, Suepro, Agergs, e posse do novo Presidente do Tribunal de Contas. Pela primeira vez 

acha que vão começar a respeitar os mesmo da questão da energia, e foi um cidadão chamado 

Alcebíades, da Agergs, que disse como proceder, que temos que montar um dossiê, por exemplo, na 

propriedade da vereadora Regina faltou luz, ela cuidar a hora e o dia, e se estragou alguma coisa tirar 

uma foto, ou lá na casa do ex-prefeito Froner se faltou luz e teve um prejuízo, tanto registrar o pessoal 

que tira leite, tirar foto do que foi botado fora e a partir disso um dossiê de trinta ou cinquenta dias e 

nesse dossiê tem que estar o código do cliente, nome, CPF, tudo certinho, que aí a Agergs pode 

começar agir. Acha que é um meio de resolver e diz que o colega Ibanez vai comentar alguma coisa 

sobre a reunião na Secretaria de Minas com a AES Sul, e diz ser um começo para a AES Sul começar 

a respeitar a comunidade de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Secretaria de Obras ressalta que 

com toda essa chuvarada o secretário vai ter que trabalhar muito, nem férias o coitado não vai poder 

tirar. Comenta sobre a ponte da Sepé junto com o Progresso, já não estava boa e agora ficou 

intransitável e na mesma região quem vai para o Osvaldo Becker está péssimo e que o secretário vai 

ter que colocar mais gente na sua equipe, pois maquinário tem. Ressalta mais uma vez sobre a fossa 

do Posto de Saúde e diz ter falado a pouco com a Catarina e continua vazando para frente da casa, 
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que tomem providência. Parabeniza as direções das Escolas estaduais do Município, a Silvane, a 

Eliane e a Ângela, Deus abençoe e façam um bom trabalho. Em nome do Lions reforça o roteiro do 

transporte das crianças que enviaram as cartinhas para o Papai Noel, do primeiro ao quarto ano, 

saindo uma e trinta no Progresso indo para Sepé, Nova Esperança até o Roseli Correia trazendo para 

o Ginásio. Comenta que ainda dá tempo para quem está aqui adotar uma criança, as cartinhas estão 

em sua loja, mas nada a ver com política, é um trabalho do Lions e que faltam sessenta e nove 

cartinhas para serem atendidas. Deseja um feliz Natal a todos que estão aqui e aos ouvintes, um 

Natal cheio de saúde, amor e 2016 com muita paz e realizações para o município, para as Nações e 

para o mundo inteiro. Comenta que o Serginho lhe disse que se tivesse um telefone e sete minutos 

por dia ele revolucionaria. A mesma diz que gostaria que o Prefeito Meneghini lhe desse esse 

telefone, pelo menos ele resolveria os problemas das estradas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que sempre é mais fácil apontar erros, os quais são ditos 

com maior frequência do que as coisas boas que acontecem. Diz ser inerente ao ser humano apontar 

defeitos e fazer que não enxerga o que acontece de bom. Nesse sentido refere às contas de governo, 

pois constantemente vê pessoas, ou por desconhecimento ou mal intencionadas, se julgando 

sabedoras de todas as leis e aí começa o primeiro erro e triste daquele que pensar que sabe tudo. 

Cita que a cada dia que passa sente a necessidade de aprender mais e vê que sabe muito pouco, 

mas são essas pessoas são ‘semideuses’. Fala que há poucos dias aprovaram as contas do prefeito 

Alcides e do vice Anselmo, do ano de dois mil e treze, aprovadas pelo Tribunal de Contas, e essa 

semana chegou o relatório do Ministério Público e do Tribunal de Contas aprovando as contas de dois 

mil e quatorze.  Com isso diz que, contrariando opiniões, o município está sendo administrado de 

acordo com a lei, o que os deixa tranquilos e faz entender que estão no caminho certo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

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

produtor lhe ligou pela parte da manhã pedindo que as pessoas não larguem mais cachorros em 

frente de sua morada, pois só nos últimos dois meses foram mais de dez, inclusive ele colocou 

câmeras para filmar. Parabeniza a organização da prefeitura e todos os funcionários pela belíssima 

festa no ginásio, de Natal. Não pode participar, estava em Santo Ângelo, mas foi um sucesso. Cita 

que hoje foi encerramento das atividades do CRAS. Parabeniza a diretora Eliani, do Carovi, terça-feira 

passada teve a eleição, deseja sucesso, grandes realizações e muita responsabilidade. Diz não ter 

votado, pois não tem filho lá, mas se tivesse seria nela. A respeito do que o colega Rodolfo falou 

sobre a AES Sul, diz que continua uma vergonha. Cita que pela parte da tarde tinha um casal do 

assentamento Nova Esperança, na prefeitura, que ficou mais de dez dias sem luz, queimou 

transformador na casa dele, todo dia ligaram e depois o pessoal da AES Sul disse que não tinha 

nenhuma reclamação lá, sendo que o pessoal da empresa estava sentado no banco da praça dizendo 

não ter permissão, nem ordem, para ir ligar a luz da família. Cita que a mulher lhe disse que perdeu 

em torno de cinco queijos, carnes, o que é uma pouca vergonha, sendo que o pessoal estava aqui no 

município, sentado na praça. Diz que a AES Sul está chegando ao limite do limite. Deseja a todos os 
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agricultores um excelente Natal, um dois mil e dezesseis com saúde, colheita boa, preço bom na saca 

de soja. Diz saber que a chuva está atrapalhando, pois tem agricultores que pela terceira vez estão 

replantando, e somos um município essencialmente agrícola e dependemos disso, e que o ano que 

vem seja abençoado para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. 

Parabeniza a professora Vera Labres que tirou, novamente, o primeiro lugar em redação promovido 

pelo Senar e Sebrae. Recebeu reclamação, hoje, de um senhor que veio ao Posto de Saúde trazer 

uma criança para vacinar, voltou hoje e não tinha ninguém para vacinar. Não sabe o que acontece, e 

talvez as enfermeiras não estivessem, e só elas podem vacinar. Sobre a LOA, dos dez por cento que 

votaram, diz que Santiago é quinze, e se vir um projeto aqui será aprovado, sendo necessidade do 

município. Diz que não serão contra e fica melhor de fiscalizar. Frisa que a cidade-mãe com cinquenta 

mil habitantes é quinze por cento, nós temos três mil habitantes, dez está bem razoável. Diz não ter 

visto os vereadores votar contra projeto de interesse da comunidade. Diz que falam que os 

vereadores querem atrapalhar o município, mas o prefeito teve, nesses três anos, vinte e cinco por 

cento para administrar e pede que saiam para as estradas ver se tem como andar. Diz que choveu, 

realmente, mas a ponte do Camaquã era um modelo e ‘jogavam’ que não tinham feito e agora terão 

que buscar no Uruguai daqui uns dias. Diz que ficará até o ano que vem aqui e depois tem certeza 

que os colegas irão votar. Parabeniza o pessoal da Assistência Social pela festa de encerramento de 

Natal, no ginásio. Parabeniza o DBV pelo baile no Clube, domingo, participou e estava divertido e a 

comunidade se ajudando. Parabeniza as diretoras eleitas no município, a Silvana, a Ângela e a Eliani. 

Fica contente de o pessoal ter ido votar, pois quando se põe o nome para concorrer é bonito quando 

votam, pois as vezes falta eleitores e ainda criticam. Sobre as estradas sabe que choveu bastante, 

mas ano que vem o secretário terá de fazer turno duplo, tem lugares terríveis, mas as estradas já 

vinham ruins, e patrola e caminhão temos é só o prefeito dar condições ao secretário para trabalhar. 

Deseja a todos os cipoenses um Feliz Natal e um próspero ano novo. Diz que o ano foi bom, mas 

alguns agricultores plantaram três vezes e não adianta mais plantar que não nasce e a chuva leva o 

adubo embora, e talvez irão perder lavoura por não poder tratar, como já ocorreu. Agradece e devolve 

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

presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz ser uma data importante hoje, pois é a 

última sessão do ano e lembram que o ano passou e está terminando, mas o que importa é a amizade 

que sempre teve com os colegas vereadores, com os funcionários da Casa e com a comunidade que 

sempre está presente. Agradece pelo ano que se encerra e jamais serão contra o que for bom para a 

comunidade. Agradece a Deus por ter saúde e força para tocar o município como estão tocando. Em 

nome da dona Vera e do compadre Chico, do Rincão dos Palharini, agradece aos vereadores, demais 

pessoas e a Câmara de Vereadores que ajudaram para que fosse feita a reforma da igreja Santa 

Catarina. Sobre o que aconteceu no Posto de Saúde, dito pelo colega Alacir, fica se perguntando qual 

motivo, pois tem enfermeira bem qualificada e irá tentar saber o motivo de não ter sido atendido. 

Sobre a eleição na escola Macedo Beltrão do Nascimento deixa os parabéns a Eliani e a todos os 

professores que foram eleitos diretores, e sucesso a elas. Sobre estradas diz que foi um excesso de 
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chuvas, ontem, mas estavam ruins e ficaram piores.  Diz que nas canhadas aonde tinha bueiros 

trancados, ficou mais trancado, é só andar para ver como estão. Fala que o secretário tem que ter 

recursos e o prefeito dar o apoio e, principalmente, nos fins de semana quando o tempo está bom tem 

que pagar hora-extra para os funcionários patrolar as estradas. Diz terem muito que agradecer aos 

funcionários públicos, pois o prefeito quando se elege sabe que jamais vai conseguir tocar o município 

sozinho. Deseja aos funcionários saúde, paz e que Deus dê forças a cada dia. Deseja a comunidade 

Feliz Natal e próspero ano novo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

87.9. Diz ficar se perguntando algumas coisas, pois o presidente disse que precisam fazer um grande 

movimento sobre a AES Sul, mas quando fizeram no Clube Aliança, grande parte da comunidade que 

se sente lesada não estava lá. Diz até ter achado que estava muito bem a energia elétrica, pois o 

povo e outras pessoas que representam o povo não estavam. Fica surpreso e pensa até em que 

ponto têm que reclamar. Sobre a ponte que os colegas reclamam, do Camaquã, diz que levaram um 

tempão para fazer e que foi azar deles, pois fizeram e agora a água leva a ponte. Diz que levaram um 

‘século’ e não fizeram e agora que tentaram reconcertar, leva a ponte. Diz ser triste e fica de coração 

partido. Cita outra ponte que fizeram e ergueram quase nas árvores e vem a chuva e cruza por cima a 

água. Diz não saber se fazem o aterro ou deixam a ponte abandonada, como muitas que nem o aterro 

tem, pode tirar foto e trazer, de certos governos, abandonada no meio do mato. Espera que dessa 

audiência que tiveram em Porto Alegre, para alguma coisa sirva, ao menos para não dizer que estão 

de braços cruzados. Achou o ‘cara’ de Minas e Energia muito interessado, o Lucas Redecker, uma 

audiência marcada pelo colega Serginho Nunes, e disse que iria cobrar muito da AES Sul. Acha que 

temos que fazer a nossa parte. Fica feliz que o presidente participou junto, inclusive da posse do novo 

presidente do Tribunal de Contas. Diz que foram várias audiências marcadas, inclusive na Agergs e 

na Anatel, nos quais não se fez presente, pois tinha dois compromissos na Assembleia Legislativa, 

mas de interesse de Capão do Cipó, também. Acha que estão no caminho certo e tem grande 

possibilidade de sair do papel e que falta pressão política. Diz que a notícia do Pedro para o prefeito é 

que o ano que vem irão começar a recuperar a RS 377, palavras dele, não suas. Sobre o que o 

colega Diego disse que graças ao empenho dessa Casa saiu a cobertura da associação dos Palharini, 

diz ser imensa verdade, só que tinha projeto de quatro anos atrás, inclusive para a associação, que 

também não saiu antes, nem agora. Diz que tem que ser dito, pois muitos só dizem o atual, o ruim e o 

bom, mas o que não saiu não falam, se omitem. Ressalta que foram ‘enrolados’, e saiu até uma festa 

e ficou só na conversa fiada, e agora o Meneghini e o Anselmo têm mais um ano para que saia. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Parabeniza a Administração Municipal, 

juntamente com o CRAS, Assistência Social e todos que ajudaram para o evento do Natal, foi uma 

festa maravilhosa onde as crianças se divertem muito com o Papai Noel. Comenta sobre o evento do 

DBV, no Clube Aliança, e diz ser uma marca de trabalho, e surpresa foi a participação do povo e que 

o seu Nilseu, presidente do DBV, está de parabéns com sua equipe e toda a comunidade que 

participou. O mesmo faz uma referência a secretária atual de Saúde, com empenho e capacidade 
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junto com a administração Municipal conseguiram trazer para o município mais uma médica, Mariela 

Vargas, da Bolívia, que irá ficar no município por três anos. Comenta que mais uma vez vão ficar bem 

servidos de médico no Capão do Cipó. O mesmo diz que a secretária colocou da situação da criança 

que foi ao Posto de Saúde para vacinar, e que as enfermeiras responsáveis pelas vacinas estavam 

em uma capacitação, mas diz que essa criança vai ter sua vacina. O mesmo ressalta que lhe 

convidaram e o mesmo transmite esse convite a todos os Gremistas de Capão do Cipó, juntamente 

com o Anselmo, o Nelson Vielmo, Renato Souza e Roberto Cardoso para criar o Consulado do 

Grêmio, e basta procurar uma dessas pessoas para preencher um formulário. Diz que é importante e 

que imaginem um dia um filho de algum jogando no Grêmio, no Inter ou indo para outro time. Fala que 

a partir do dia nove tem os jogos da copa Santiago aqui no campo de futebol e diz que um dia, num 

futuro próspero, um filho pode estar longe daqui trazendo recurso para o Município de Capão do Cipó. 

Convida toda comunidade do Carovi para uma festa na quinta-feira desde a parte da manhã, com 

shows e ao meio-dia almoço beneficente para a menina Raíssa, que passa por problemas e precisa ir 

até os Estados Unidos, sendo o almoço a um preço de cinco reais. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que não foi ao programa do Serginho, pois tinha dito a ele que 

não iria e que tinha ido junto com o Rodolfo, Alacir e Paulo Genro e tentaram marcar através do 

deputado Bianchini com o Edegar Pretto e não conseguiram. Cita que eles só vem aqui mentir e que o 

que deve ser feito com a AES Sul é pegar um ‘louco da cabeça’, que fique dez dias sem luz, tirando 

leite e botando fora, quando chegar o ‘cara’ na propriedade, prende a camionete da AES Sul  e mande 

eles vir retirar. Diz que só assim vai resolver, pois cansam de ligar e não vem. Diz ter ficado vinte e 

sete minutos no telefone, se não se engana na quinta-feira, que foi luz a noite e veio no outro dia a 

tarde, é um caos, deixou no viva-voz e sentou tomar mate até que alguém o atendeu. Diz que de tarde 

foi a mesma coisa e que a moça lhe disse que foi por causa de temporal, ao que respondeu que só se 

fosse na casa deles, pois aqui não teve. Fala que tem que prender a camionete, furar os pneus, fazer 

uma zoeira que garante que eles deixam um posto aqui, pois só para quem perde no interior para 

saber, e eles não dão valor, são uns ‘malas sem alça’. Diz que hoje fez justiça em nível de Brasil, e 

acha que vão cassar Eduardo Cunha, o maior sem-vergonha, até marginal é. Diz que ele tem dinheiro 

e nada é dele, e sempre manipulando. Cita que queriam cassar a Dilma, mas já deram ‘um nó’ nele. 

Diz que o Jairo, vereador, disse na Tribuna que tinham que cassar a Dilma, o que diz que não 

cassam, pois ela foi eleita com o voto da maioria do povo, e para tirar só se o povo queira e ela vai 

ficar mais três anos. Frisa que aqui no Capão do Cipó correm atrás do PT para se manter no poder. 

Fica preocupado com isso, pois tudo que se faz, se paga aqui e não quando morre, como dizem. 

Sobre as estradas diz que já não tínhamos e agora terminou o resto. Torce que o secretário consiga 

em três meses que tem até iniciar o transporte escolar, recuperar, e daí tem dinheiro do orçamento 

novo e faz. Pede desculpas aos companheiros, pois foi um ano de discussões, mas sempre 

trabalhando em benefício do povo. Diz que tem o partido para se eleger, depois não tem mais, 

independente de quem seja, o que puder e precisar, faz. Deseja um feliz Natal a todos e um dois mil e 

dezesseis cheio de paz, amor, saúde e tranquilidade. Diz que sempre tem uma pessoa maior, que é 
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Deus, e ele estando com a gente, ninguém tira nada de ninguém e sempre estamos no caminho certo. 

Pede desculpas a cada companheiro, vereadores, funcionários da Câmara, às vezes se altera, mas 

não para debater com a  pessoa, mas em benefício do povo que os colocou aqui e só eles que tem 

direito de tirar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Governo e Líder de Partido, PMDB: Fala que cabe ao líder de governo ouvir os 

questionamentos dos colegas e estabelecer o contraponto do que é dito, e no que se refere ao 

orçamento, onde foi subtraído o valor de trinta para dez por cento, o próprio entende que isto é 

prejudicial ao município, até por que não podem se comparar com outros municípios. Fala que sobre 

fiscalização qualquer cidadão entra no Portal da Transparência e que ali vai estar nota por nota, 

fornecedor por fornecedor e o valor do que é gasto com qualquer coisa no município. Então o próprio 

não quer pensar por que é ano político diminuir o orçamento, que pode ser mexido por decreto, e por 

mais que a câmara tenha agilidade em votar e deve ter, pois é a função da câmara, ainda prejudica 

muito. Afirma que esta é uma opinião do próprio e de seus colegas e da administração. Fala que no 

que se refere a pontes, afirma que tivemos duzentos milímetros em poucas horas e que então não 

tem o que questionar sobre isto e que aquela ponte colocaram o aterro e que mais alto do que aquilo 

é impossível fazer. Afirma que em função disto não tem muito o que fazer, pois leva obra velha e nova 

também e que infelizmente foi isto que aconteceu. Tem certeza que não ouve nada de negligência em 

projetar ou em executar obra nenhuma. Sobre a questão das vacinas no Posto, diz que o colega Jairo 

já bem explicou. Parabeniza toda a equipe do Posto pela nova médica que está chegando, e que é 

importante ter uma médica residindo no município, com isso o povo só tem a ganhar. Afirma, 

novamente, que a vacina não foi executada em função das enfermeiras estarem em curso de 

capacitação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada, PP: Sobre as prestações de contas diz que o ex-prefeito Serafim teve as contas aprovadas, 

o ex-prefeito Froner teve, o Meneghini teve até agora e todos os presidentes de câmara tiveram as 

contas aprovadas, sinal que todos trabalharam bem, não dá para reclamar que alguém não trabalhou 

bem. Ao Miguel diz discordar quando se fala da transparência, pois têm vários pedidos de informação 

que não chegou até hoje aqui para os vereadores, e quando chegou veio incompleto, como pediram 

de caminhão veio de ônibus. Quando veio aquele porcentual da Câmara de Vereadores que vinha 

sempre de vinte e cinco o prefeito passou para trinta esse ano, não sabe por que e se tivesse vindo 

tinham aprovado. Diz que ligaram com o vereador Jaques para o vereador Ibanez e ele disse que ia 

votar dez, até o Doutor Paulo colocou o telefone em viva voz, e pode dizer. Diz que eram seis 

vereadores, por que achavam que nove cabeças pensavam melhor que uma. Diz não ser nada contra 

e estão aqui para ajudar e não tem vereador que vai votar contra, só que é melhor fiscalizar. Fala que 

quando vir os pedidos de informação, é bom que venha com mais transparência que fica melhor para 

o vereador trabalhar, pois gostam das coisas certas e corretas. Deseja aos colegas vereadores um 

feliz Natal, aos funcionários dessa Casa, e próspero ano novo e aos funcionários públicos, que são 

eles que levam o município para frente, junto com a administração, e que dois mil e dezesseis seja 

melhor que dois mil e quinze para todo mundo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Coloca aos colegas que esse ano 
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teve uma postura, e até colocou a vereadora Regina, que o cobrou hoje, que no governo passado era 

contra a todos os pedidos de informação, pois acha que era um direito que se dava e um direito do 

vereador ter esse pedido de informação. Diz que esse ano votou a favor de todos os pedidos e até o 

presidente desempatou. Fala que o único pedido que fez, os colegas votaram contra, que foi o de 

vistas. Acha que não estão jogando no mesmo time e cada um tem uma bola para jogar. Frisa que 

isso irá continuar, e se pensam que acabou é ilusão, e o início está para frente. Sobre os dez por 

cento, diz ao colega Alacir que concordou, mas achou que era pouco para exigir do governo e trinta 

era demais e por isso pediu vistas. Diz ter levado surpresa nessa negação, mas é direito dos colegas, 

têm a maioria, eu não será eterna, é momento passageiro na vida de qualquer um, um dia se está no 

poder, no outro não, a coisa muda, fica ruim, é normal. Diz que uns irão sonhar a vida inteira e não 

vão chegar ao poder, é muito relativo. Deseja igual, com todas as diferenças, um feliz natal. Diz a 

dona Dete, que isso é normal e se contente que um dia muda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Parabeniza todas as 

diretoras eleitas das escolas Estaduais. Quer falar da chuvarada não é só o nosso município, um caso 

isolado em Capão do Cipó, a gente olha na televisão Passo Fundo, Santa Rosa e em São Miguel 

destruiu tudo e Capão do Cipó não foi diferente, estas chuvas jamais vistas em nosso município, 

cento e sessenta milímetros, quase duzentos em um dia não tem quem aguente. Deseja um feliz 

Natal a toda a comunidade cipoense, aos seus colegas prefeitura, colegas de câmara, e logo temos 

eleição da Mesa e que o próximo presidente seja como todos os outros foram: dedicado, sério, correto 

pelas questões da comunidade. Diz ficar indignado, apavorado quando se fala do Tribunal de Contas. 

Foi presidente ano passado, teve suas contas aprovadas e não veio ainda para Plenário, não chegou 

para ser aprovado, mas já esta no site do Tribunal de Contas e fica questionando como aprovam as 

contas e diz que também corre este risco, aprovam as contas do Executivo e depois começam a 

cobrar, como é o caso do ex-prefeito Froner que tem sindicância em face de irregularidade na 

aquisição de peça e contratação de serviço para a manutenção de veículos e máquinas e pagamento 

por serviços cuja execução não foi comprovada e má aplicação de recursos públicos infringindo ao 

artigo vinte e quatro, inciso dois, da lei 866 (oito meia, meia). Diz ser incrível, mas tem que pagar. 

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

Partido, PT: Dá os parabéns a sua “madrinha” que mandou mais um médico para Capão do Cipó e 

que ainda bem que lembra, pois se não correram atrás é por que não querem que venha médico para 

Capão do Cipó. Acha que cada secretário que está aí ganhando tem que ir atrás. Fala nos dez por 

cento e que o prefeito tem um milhão e meio para recurso livre para fazer o que quiser ano que vem, e 

que já está bom e que imaginem se fosse vinte e cinco ele faria o que quisesse e tomava conta do 

município, pois o prefeito foi um dia e disse na tribuna que não dependia de vereador e que agora vão 

ter que vir ‘comer na mão’ dos vereadores aqui ano que vem. Fala a vereadora Regina que vão ter a 

eleição da câmara depois, e a mesma sabe o motivo pelo qual não vai ser presidente. Afirma que o 

prefeito não cumpriu com o acordo e que o PT foi falar com ele no começo de dezembro, a Executiva, 

e que simplesmente ignoraram e que acharam que era uma ‘cambada de loco’. Ressalta que está o 

companheiro Maurinho, que é da Executiva e o seu Irineu, e que não são piá para estar na mão dos 
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outros, e o próprio já disse que depois que falar algo quebra a cara sozinho e não volta atrás. Afirma 

que tem um documento assinado e que todos sabem e o prefeito não cumpriu e não quis que a 

mesma fosse presidente da câmara em dois mil e quatorze e nem agora, por que se tivesse cumprido 

o acordo o próprio já havia dado a palavra e garante que a mesma teria sido a nova presidente. 

Ressalta que se a mesma for presidente, pois o próprio não sabe quem vai ser, pois tem nove 

vereadores aqui, mas que com o voto do próprio a mesma não vai ser, e que a coligação de hoje em 

diante o PT já disse que não tem mais acordo com a UDP, a Executiva do PT de Capão do Cipó, e 

que se alguém está lá é por que quer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Partido, PP: Esta aqui o presidente do seu partido e diz que estão acolhendo qualquer um que venha 

serrar fileiras com o partido, aberto ao pessoal do PT, para trabalhar sempre pensando no melhor 

para Capão do Cipó. Dona Marilene se esqueceu de cumprimentar o ex-prefeito  Froner e o pediu 

para fazê-lo. Parabeniza a Silvane, Ângela, Eliane pela eleição que foi, e lá no Carovi  foi meio 

apertado, cento e sessenta e oito votos sim e quatorze não, dezoito votos de professores sim,  dois 

branco e três não. Diz a vereadora Regina não saber se o prefeito lhe falou, pois falaram com o Mário 

Nascimento, ex-prefeito de São Miguel, ele trabalha na Famurs e na CNM, é possível conquistar uma 

verba até cem mil reais para sua feira e está na hora da senhora agir. Em primeiro lugar diz que nesse 

ano e em anos anteriores não prejudicaram a administração e não irão prejudicar, ninguém é louco de 

atirar pedra no ‘santo’. Diz ao colega Ibanez que estão no mesmo time, todo mundo está, no time do 

grêmio e do Capão do Cipó, e conforme o artigo cento e vinte e sete, inciso terceiro, no dia vinte é o 

ultimo dia e não tinha como o conceder vista. Diz que, particularmente, como desempatou, foi 

consciente que era posição porque deveriam ter negociado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Sobre o que foi dito o próprio reitera, novamente, que é para 

cuidar para que as rixas políticas não prejudiquem, pois a partir do momento que passa do ponto, 

quem acaba sendo prejudicado é a comunidade e o próprio não quer isto, e tem que ter muita atenção 

e cuidado para isto. Fala ao colega Jaques que de Brasília é melhor não começar “ergue tapete” por 

que se não o próprio não sabe se escapa alguém, e que a “madrinha” do mesmo pode bailar também 

e que então é melhor ficar quieto por que vai se salvar pouca gente. Parabeniza a administração 

municipal pela festa de Natal que fez, e que traz um momento de alegria para as crianças e que então 

é importante isso e parabenizar o empenho da administração com relação a esta festa. Fala que é um 

ano que se encerra e quer aqui deixar uma mensagem de paz, votos de feliz Natal e um próspero dois 

mil e dezesseis aos seus colegas e a toda comunidade cipoense e seus familiares. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Esclarece o que o colega Jaques falou a respeito da “madrinha” Dilma ter mandado 

mais uma médica, mas se não fosse a equipe da Saúde ter procurado o projeto, por que tem vários 

municípios do estado que estão sem médico, a médica não teria vindo. E para ver como o colega se 

desdiz, pois disse que procuraram o PT para se manter no poder e depois o mesmo vem aqui e diz 

que vieram aqui e procuraram o seu Alcides, e a própria quer dizer o seguinte, que vão colocar a 
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chapa e a própria sabe que vai perder, só que perde de cabeça erguida e com dignidade, por que, às 

vezes, tem pessoas que recebem mais do que elas valem. Ressalta que tem sua cabeça erguida e 

tem uma história aqui no Capão do Cipó, e se é para ter o voto através de mandaletes e ditar regras, 

agradece. Ressalta que o PT está trabalhando sim dentro da prefeitura e o mesmo sabe que o acordo 

que o mesmo tinha era com a própria e não com seu Alcides, e que foi o mesmo que faltou com a 

palavra, por que dois mil e quatorze o acerto foi entre os cinco vereadores, e que o seu Alcides nem 

estava junto, e que então quem está ‘roendo a corda’ é o mesmo. Deseja ao próximo presidente, que 

a mesma sabe quem é, mas não vai dizer o nome, muito sucesso e que trabalhe com 

responsabilidade, pois é um ano atípico para o nosso município, é um ano político e quem está em 

jogo não são os votos e sim o eleitor, o munícipe que paga o salário dos vereadores, e pode conta 

com essa vereadora, pois não precisa ser presidente para trabalhar pelo povo de Capão do Cipó. 

Agradece a todos que apoiaram a própria e aos seus colegas e caminham sempre de cabeça erguida. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 239/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 

814/2015. OFÍCIO 251/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Leis 815/2015 e 816/2015. Após o 

senhor Presidente convida o Vereador Jaques Freitas Garcia para secretariar a chamada nominal dos 

vereadores para a votação, aberta, e lê 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 Alacir Dessoe; Vice-Presidente: 

Vereadora Marilene Margutti; 1º Secretário: Jaques Freitas Garcia e 2º Secretário: Vereador Diego 

Santos do Nascimento. 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 2016 a CHAPA 1. Após o 

senhor Presidente informa que ficam, automaticamente, empossados a partir de 1º de janeiro de 2016 

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

Representativa para o recesso de 2016. Após o senhor Presidente convida o Vereador Jaques Freitas 

Garcia para secretariar a chamada nominal dos vereadores para a votação, e lê 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 Alacir Dessoe, Presidente; Vereador José Rodolfo de 

Brum, vice-presidente e Vereador Diego Santos do Nascimento, 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 07 (sete) votos sim e 

02 (dois) votos não, ficando eleita para a Comissão Representativa do recesso de 2016. Após o 

senhor presidente agradece aos colegas, funcionários, estagiários, ao Folha Regional e ao Denilson, 

pelo ano de 2015, com os quais trabalhou. Agradece a sua irmã que se faz presente. Destaca que em 

tempos ruins, e em um mundo complicado em que vivemos, têm as diferenças, mas tem tranquilidade 

em dizer, em nome de todos, que sempre fazem o melhor pelo Capão do Cipó. Deseja um Feliz Natal 
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e ótimo 2016. Passa a palavra ao Presidente eleito para fazer seu pronunciamento. VEREADOR 

Alacir Dessoe, Presidente eleito para o ano de 2016: Agradece aos colegas do PP e ao colega 

Jaques, pelos votos. Agradece aos demais colegas, e diz que sempre foi e será parceiro da 

administração, pois trabalham em prol do Capão do Cipó, sem olhar cor partidária na votação de 

projetos, onde quem ganha é a população. Conta com o apoio dos oito colegas para quando chegar 

ao fim do ano sejam reconhecidos pelo povo. Agradece a todos que compareceram à sessão. Após o 

senhor presidente pede aos presentes uma salva de palmas aos eleitos. Verificando não haver mais 

nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão Legislativa do 

ano de 2015 e informa que os trabalhos legislativos ordinários retornam em 02/02/2016. Nada mais 

havendo a constar lavro a presente Ata que será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª 

Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 22 de dezembro de 2015. 

 

 

 


