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ATA N° 01 / 2016 (Ordinária) 

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro 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 a primeira 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 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 ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Inicia os trabalhos de 2016 desejando boas chuvas, as quais estão fazendo falta 

para os produtores e que seja um ano de muitas realizações para todos, que os vereadores façam um 

bom trabalho perante a sociedade cipoense, que é o que esperam dos vereadores. Começa fazendo 

alguns pedidos de serviço ao secretário de Obras para que dê uma olhada na estrada que vai do 

Carovi, passando pelo Capão da Batalha, chegando ao Passo do Valo saindo quem vai a Bossoroca, 

pois calcula que há mais de ano a patrola não entra lá. Esteve olhando ontem e na esquina que vai a 

Bossoroca o pessoal está subindo por cima do trevinho, pois não consegue passar dos dois lados. 

Acha que primeiro era chuva e agora não sabe se é o sol ou o que está faltando, pois temos patrolas 

boas. Pede que deem condições aos secretários, do contrário não adianta trocar de secretário. Sobre 

a ponte do Martimiano Cardinal, se não tiver eucalipto diz doar para fazer, pois colocaram umas 

tábuas de dois centímetros e esfarelou tudo e está na hora de colocar umas pranchas por cima para 

amanhã ou depois não estragar pneus de carro, onde quem perde é a população. Cita a reunião que 

tiveram hoje aqui com a secretária e a diretora da escola Júlio Biasi, sobre mais professores na 

escola. Acha que sempre quando tem projetos de interesse da sociedade se reúnem e decidem 

sempre a favor do município, pois é viável, e chamam a secretária, que vem e explica e vão trabalhar 

de acordo com o que se deve fazer com a escola Júlio Biasi e a Secretaria de Educação, sempre para 

ajudar. Recebeu reclamação de um rapaz que pediu para plantar o milho e chegaram lá com o trator e 

tinha abelha. Diz lembrar bem quando estava na Secretaria que gabinaram os dois tratores já para 

essa finalidade. Diz não saber se plantaram essa semana, mas ele ficou sem plantar e o operador 

estava certo em não plantar por causa das abelhas. Diz que foram contra em vender o trator gabinado 

para hoje estar com tratores sem gabina e não sabe como irão fazer para plantar, pois a maioria dos 

pequenos produtores tem caixa de abelha. Pede que coloquem as gabines nos tratores. Recebeu 

reclamação de falta de água no Entre Rios, ligou várias vezes para o Demac, não atendem ao 

telefone, só chama e não atendem. Diz que o Dágio está sem água e com visita em casa e ligam e o 

Demac não atende. Não sabe se o telefone está com problemas ou o quê, mas se alguém o estiver 

ouvindo, leve água para esse senhor. Deseja um bom Carnaval a todos, e que o pessoal modere um 
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pouquinho na hora de ir embora dos bailes, pois se vê muitos acidentes e depois que acontecem as 

coisas a gente se arrepende. Pede que o pessoal vá se divertir, fazer festa, mas tenha um cuidado na 

hora de ir embora, pois as estradas o pessoal sai com pressa de voltar e acontece alguma coisa. 

Deseja um bom ano de 2016 a todos. 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 estarem iniciando o ano de 2016 e diz à 

comunidade que estão mais um ano e agradece a Deus por estarem aqui hoje. Deseja um 2016 de 

saúde, paz e força para que alcancem todos os objetivos e que Deus continue abençoando o 

munícipio e nossas famílias. Deixa essa pequena mensagem aos colegas e a comunidade. Sobre o 

que o colega Alacir comentou das estradas, diz também ter estado presente no Carovi, hoje, pois as 

pessoas os ligam e a obrigação é ir fiscalizar e conversar cm eles e ver o que estão pedindo para ir 

ver. Sobre a estrada que passa do Capão da Batalha, Rincão dos Becker, quem vai ao Passo do Valo 

está muito ruim. Pede que o coordenador de estradas mande arrumar, assim como a que vai do 

Carovi até divisa com Tupantuba, o Valdecir que faz a linha até Santiago e as pessoas que moram ali 

estão indo a Santiago pela estrada que vai aos Correias e precisam que seja arrumada. Sobre a ponte 

diz que há tempos pedem na Casa que coloquem esses pranchões que estão fazendo falta. Recebeu 

várias ligações de pessoas que ligam para o Demac e não atendem. Diz que também ligou várias 

vezes, hoje, e não conseguiu e tem pessoas com necessidade de água. Pede que o pessoal atenda, 

pois se ligam é por que precisam mesmo. Andando pelo munícipio diz que as pessoas os cobram qual 

motivo que tem funcionários públicos indo durante a noite até suas casas com carros públicos. Diz 

que pedem para fiscalizar e ver o que acontece, se estão dando liberação a eles para ir do serviço até 

suas casas com carros públicos, pois deixam em casa e no outro dia voltam. Diz estar fiscalizando, 

sua obrigação é essa, teve denúncia, e se pegar quer saber do prefeito se foi ele que autorizou ao 

funcionário ir embora com veículo da prefeitura. Essa semana foi em Santiago e viu o caminhãozinho 

do Planejamento vindo de Santiago com os funcionários públicos, às sete horas da manhã. Diz não 

saber o motivo que estão liberando os carros para os funcionários ir embora com os carros públicos 

depois do expediente. Fica esse pedido para o Executivo ver o porquê estão dando liberação para os 

funcionários ir embora com veículo da prefeitura, pois isso nunca aconteceu e não pode acontecer. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Deseja ao presidente e demais colegas um excelente 

ano a frente dessa Casa, e que a política está tão desmoralizada que precisam dar exemplo, como 

essa Casa sempre vem dando. Diz ter certeza que não irá ser diferente nessa gestão. Tomou nota 

hoje e chegou em duas casas onde foi cobrado sobre visitas de pré-candidatos a Capão do Cipó com 

promessas antecipadas. Diz que isso o preocupou da forma em que foi colocada, pois as pessoas 

reclamaram que tinham sido contempladas com as casinhas e a pessoa colocou a eles que eles irão 

fazer e terminar. Diz que ainda não terminou o mandato do Meneghini e do Anselmo, e se é que iam 

fazer as casinhas, a qual todos sabem nessa Casa, pois ninguém é criança, que os recursos das 

casinhas e da escola são um recurso federal e não municipal. Diz a essa pessoa que está fazendo 

campanha antecipada que ele teve a oportunidade dele terminar as casinhas. Questiona por que ele 
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não fez isso, pois as casinhas não foram iniciadas nesse governo, elas vêm do governo anterior e 

todos sabem disso. Diz que tem que ser lembrados que a escola Júlio Biasi as salas de aula ficaram 

todas por fazer e agora estão prontas, assim como o campo de futebol que agora inauguraram. Fala 

que o Posto de Saúde do Carovi foi um sonho que agora está se transformando em realidade até o 

fim do mandato. Outra coisa diz ser a praça central que também ficou abandonada e hoje está pronta, 

inclusive com uma academia que será inaugurada e com uma quadra que foi da Consulta Popular, de 

grama sintética. Cita outra coisa que foi um grande sonho que não saiu do papel, a ponte do Cardinal, 

e é só ir lá e comparar, pois agora saiu do papel e está pronta. Fica triste e diz ser um ano muito 

perigoso para se falar as coisas, mas as pessoas têm que analisar com carinho e seriedade essas 

promessas eleitorais e saber o que houve, o que foi feito e o que foi deixado de fazer, tanto pelos 

vereadores, pela gestão pública e pelos prefeitos. Diz que as pessoas lhe falaram preocupadas da 

forma que estão conduzindo hoje a política. Fala ser preocupante isso e tem que ser analisado 

friamente para não causar desgaste para a própria pessoa que está fazendo esses comentários de 

casa em casa, o que diz achar que não termina bem e pode significar uma campanha antecipada e 

uma reeleição. Deixa isso aqui na Câmara, pois essa pessoa que pediu que falasse nessa visita a ele 

e prometido que iam terminar a casa dele para ser entregue. Deseja sucesso a Mesa Diretora esse 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Deseja boas vindas a 

nova funcionária da Casa, Carlizi, que começa hoje. E começa falando sobre o Carnaval, que desde 

que começou o Carnaval no nosso município estão incluídos em blocos carnavalescos, e que neste 

ano vai ser três noites que vai ser um pouco diferente, pois vai ser sexta-feira, sábado e terça-feira, 

aqui no ginásio municipal e que todos se divirtam, e as outras duas noites que não tem farão seu 

Carnaval nos QG. Diz que cada um é responsável e principalmente os presidentes de bloco e direção 

do que acontece com seus carnavalescos. Diz que este ano é um ano atípico aqui na Câmara por ser 

um ano de eleições, ainda mais quando aproxima o pleito e que os vereadores têm a 

responsabilidade de continuar trabalhando para o povo, independente da sigla partidária e que esta 

Casa sirva para os debates em favor do povo e a luta política fique lá fora. E pede uma moção pelo 

falecimento, mesmo passando alguns dias do fato, mas que merece o reconhecimento a senhora 

Odila Irene de Alcântara, que faleceu no último dia 22. Cita que a senhora Odila Irene de Alcântara foi 

uma pessoa exemplar, uma trabalhadora rural, e só quem conviveu e teve algum momento com esta 

pessoa sabe que estava sempre brincando, fazendo piada, uma pessoa incrível que pertence a uma 

das primeiras famílias que trouxe o começo do desenvolvimento para nosso município, que foi o posto 

de combustível a primeira concorrência de comercialização de grãos em nosso município, por isso 

tem um reconhecimento especial a família da Dona Odila. Fala sobre a copa Santiago que foi 

realizada em nosso município e que grandeza foi a inauguração no nosso campo municipal com a 

realização da copa Santiago. Espera que todo ano se realize a copa Santiago aqui e que não deixe 

morrer o nosso futebol onze com a vinda do futebol sete, com o campeonato na sintética, no salão e 

terminando a copa Santiago começa nosso campeonato futebol onze, um exemplo como foi em 

Unistalda. Fala que esteve domingo em Unistalda, com Renato Souza, e que o Laion estava lá, filho 
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daquela terra, e talvez no futuro tenha alguém daqui do nosso Capão do Cipó jogando no Grêmio ou 

no Inter. E diz que um pouco antes de sair de casa teve uma ligação de um morador do bairro Santo 

Antônio, reclamando do odor e mau cheiro que não sabe se é esterco de peru ou algum outro produto, 

e que pessoas que têm problemas de pulmão e respiração, e por ser um perímetro urbano o 

responsável tome mais cuidado com estes produtos. E diz ao senhor Alacir, que toda vez que ligou 

para o Demac, e que ligou no horário de expediente, a não ser que tenham ligado depois do 

expediente, e que tinha um cano estourado perto do Senhor Lucídio e foi atendido. Agradece e 

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

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala ao senhor presidente que uns quantos 

ligaram para o próprio sobre o negócio de água, só que o próprio também tentou ligar, pois no papel 

da água fizeram um “rolo” de funcionário por que não tinham escolaridade e que tiraram o Emerson e 

colocaram o Claudir. Ressalta que só um assume e que no Carovi, no papel, é o mesmo que está de 

coordenador do Demac, e que o secretário não mora no Cipó e que não precisa de água e que então 

a comunidade que se dane. Ressalta que no seu Celso Viana passa tempo e não vão, afirma que é só 

trocar os canos de água depois da ponte, por que na época do seu Serafim o mesmo colocou e 

sempre funcionou, e que agora entupiu os canos e se agora trocar os canos fica bom. Destaca 

também que colocaram tanto cano fora que era bom, desenterrando e enterrando, e que é só fazer 

um valo novo e já vai ir água para aqueles lados. Ressalta novamente que o secretário não mora aqui 

e não precisa de água. Fala que sobre as estradas não tem o que fazer, e que deram umas 

ajeitadinhas nas estradas do assentamento, mas que aí fora, diz que não sabe para quem pedir hoje, 

pois não tem secretário. Fala que não sabe se a coligação da UDP está existindo ainda, por que o 

PDT não tem mais nenhuma secretaria dentro da administração hoje. Fala que quando era secretário 

o Anselmo disse que teria que tirar o Marcelo e o João e que o mesmo conseguiu e que então o 

mesmo não quer secretário dentro da prefeitura. Afirma que então não existe UDP mais e que não 

tem que vim falar em nome de UDP, e que o partido A e o partido B estão sozinhos hoje e que “cada 

um corre por conta” e que é esta a preocupação. Fala que a dona Ramona pediu para tamparem por 

que na frente da casa dela abriu um buraco e que o Maurinho sabe, e que a mesma disse que vai em 

torno de uns dois metros de pedra e que é uma concha, e que a mesma disse para o João Vargas ir 

em novembro e que o mesmo disse que no outro dia fazia quando o mesmo era secretário. Afirma 

que a mesma falou para o Anselmo que veio em um jogo no assentamento e que o mesmo disse que 

segunda-feira providenciava e que até ontem não havia levado pedra lá ainda. Diz que a mesma falou 

que achava que esqueceram de seus pedidos, a dona Ramona, e que tem quase oitenta anos e que é 

bem difícil de chegar lá, e a mesma disse que era para o próprio falar por que não tinha o que fazer. 

Fala que a estrada que o Alacir comentou, de Tupantuba quem vai a Bossoroca, no Capão da Batalha 

está totalmente uma vergonha, e que ficaram vinte e poucos dias este pessoal e que na Tupantuba 

tem que patrolar o dia que chove por que é só pedra depois que pega do Carovi até lá. Ressalta que o 

Valdecir faz todo dia este trecho por que vai a Santiago de ônibus, e que as árvores se encostaram 

em cima, foi feita uma roçada e que os funcionários sabem e que o seu Manoel está aqui, pois o 

mesmo era operário, ressalta que foi em 2007 e que os guris ficaram um mês e meio cortando as 
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árvores no tempo que o ônibus era do Fiori, que tinha o ônibus e que depois nunca mais foi feito isso 

e que fecharam de novo as árvores. Cita que as estradas estão bastante judiadas e que lá pode estar 

chovendo e podem patrolar por que é só pedra e que se alguém conhece um pedaço daquela estrada 

pode ir lá, só que o patroleiro deve ser calmo e bom que aí leva uns três dias para fazer a estrada, 

mas faz, e que então tem coisas simples para serem resolvidas e não fazem. Fala que quer deixar 

uma pergunta no ar, por que cinco pessoas ligaram para o próprio que deu um problema no campo de 

futebol e perguntaram o seguinte: se o campo de futebol é do município ou particular. E que foi só 

está pergunta que pediram para deixar no ar, pois tem gente querendo mandar numa coisa que é do 

município e que se não foi discutido que seja discutido o funcionamento deste campo, por que se tem 

ali é para o pessoal praticar esporte e treinar para alguma coisa, e não para bonito. Fala que se foi 

investido um monte de dinheiro do governo federal é para a população usufruir de coisas que são 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Começa desejando um 

bom trabalho a Mesa Diretora, sereno, e sempre, como é de praxe todos os presidentes que 

passaram nessa Casa, colocar o interesse de Capão do Cipó acima de qualquer outro, que é o que 

importa para a comunidade. Diz ter saído antes sem autorização do presidente, pois sua irmã está 

hospitalizada e recebeu um telefonema sobre isso. Esteve em Santa Catarina e lá a gasolina custa 

três reais e quarenta e cinco centavos e aqui no Rio Grande do Sul custa quatro reais e dezenove 

centavos. Cita que a estrada de Santa Catarina é asfalto, é estrada e aqui no Rio Grande do Sul um 

em cada quatro quilômetros não presta. Destaca que temos um governador que ficou quinze dias em 

um cruzeiro marítimo, diz que ele merece, mas que ele tenha deixado alguém para ao menos 

prometer, nem fazer, mas prometer começar em maio. Diz que isso só a promessa, não que vá 

começar a fazer as coisas. Comenta sobre sua escola, a qual voltou a chamar de sua escola Macedo 

Beltrão do Nascimento, onde o pessoal do Edimar Ceolin e do César Vendrúsculo cederam 

funcionário, seu Gilson, que juntamente com o Miro lavaram toda a escola com um esguicho potente, 

colocado num trator, pois irão fazer um mutirão e pintar a escola. Deixa o convite para quem quiser 

ajudar, no sábado e no domingo, a pintar. Cita que hoje já fez sua parte e deu essa semana inteira de 

pintura para a escola. Também deixa o convite para dia treze de março, aniversário da escola, e 

esperam fazer uma espécie de reinauguração, pois depois de tudo que se passou lá, tem que ser feito 

isso, onde irão juntar a comunidade, trabalhar unidos, refazer a escola, reerguer a escola, pais se 

envolvendo, professores, funcionários, esquecer rixas e não existir perseguições, tudo que tiveram lá, 

querem de volta e querem chamar a todos. Diz que o que passou, passou, e querem cara nova, 

alegre e “bola” para frente, que é o que precisam, pois os alunos não precisam de baixaria e sim de 

estudo, sala de aula, aula, parceria da prefeitura, dos colegas vereadores, que sempre que puderem ir 

à escola, vão. Cita que nesses trinta e dois dias já mudou a escola e certamente no final dessa 

próxima semana estará transformada, pintada totalmente. Agradece ao Edimar e ao César que, 

gentilmente, atenderam ao convite, e principalmente ao Miro, que é incansável. Destaca que todas as 

diretorias deveriam ter um Miro a frente para saberem como é uma pessoa trabalhadora, o que é uma 

característica de todas as pessoas aqui do Capão do Cipó quando assumem uma entidade e dão “o 
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sangue”, para que a mesma vá para frente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Deseja um bom trabalho ao presidente, está a disposição para o que precisar e se compromete 

em fazer um bom trabalho, a altura da comunidade, procurar melhorar mais ainda este ano, pois cada 

dia que passa adquire experiência, a qual não se compra, se adquire. Deseja um ano cheio de 

realizações e um bom trabalho aos funcionários da Casa, assim como para os ouvintes da 87.9. Em 

nome da professora Ângela, que essa semana estarão recebendo a Helena, pede que Deus os 

abençoe e proteja a família toda. Pede limpeza na cidade, pois o pessoal está criticando, assim como 

já falou, mas são interpretados, às vezes, de outra maneira, mas diz que a crítica construtiva é bom 

aceitar. Como exemplo diz que na frente do Meio Ambiente está sujo o terreno, assim como próximo a 

Câmara que já foi solicitado várias vezes, bem como o parque da feira. Pede que deem uma passada 

no parque da feira, o qual diz que seu Manoel, que está presente, vai todo dia lá e acha que o mesmo 

já acostumou. Fala que o cemitério próximo a feira, quase não aparece mais e a colega Regina logo 

vai começar a trabalhar ali. Deseja que a mesma faça um bom trabalho como presidente da feira. 

Sobre a falta de agua diz que o professor Valdir, de sua comunidade, está presente e pode afirmar 

isso. Destaca que não é quando falta energia elétrica, pois temos energia elétrica e é constante a falta 

de água nas comunidades, tais como Progresso, Sepé Tiarajú e Inhacapetum, que lhe falaram essa 

semana na loja que também tem falta de água. Pede ao secretário Cristian, que não mora na cidade, 

que venha averiguar as nossas comunidades. Pede a Secretaria de Obras, pois do Progresso indo ao 

Entre Rios está péssimo a subida quem vai ao seu Osvaldo Becker, e que seja arrumada. Diz ao 

colega Alacir que não adianta o colega oferecer eucalipto, pois o Agostinho ofereceu para o secretário 

Cristian, veio aqui, para arrumar a ponte na Sepé, a qual ele mesmo fez o serviço, pois nem 

oferecendo ele não foi lá. Diz que as coisas são assim. Ainda para a secretaria do senhor Cristian, diz 

que a comunidade do Progresso ainda está aguardando as tintas que ele prometeu há dois anos para 

pintar o prédio da associação que foi cedida a escola para a associação da comunidade. Diz isso, pois 

pode perder a validade, sendo que há dois anos ele disse ter a tinta. Diz ao colega Ibanez que o 

mesmo recorda mais que sua pessoa que o campo de futebol já é a terceira administração, pois o 

prefeito Serafim comprou o terreno. Diz ter coisas que são sequência, o que não pode concluir outro 

fará e o prefeito Serafim comprou o terreno, o prefeito Osvaldo fez a estrutura e a administração atual 

só fez, que sabe, o gramado, ainda com o dinheiro da Consulta Popular, do governo Tarso, se não se 

engana. Diz que é uma sequência, pois o que um não consegue terminar o outro vai fazendo. Pede 

que o colega a corrija se está enganada. Deseja a todos um bom feriado de Carnaval, com paz, 

tranquilidade e brincadeira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes 

da 87.9. Cita que mais um ano se inicia e desde já deseja ao presidente, a Mesa Diretora e aos 

demais colegas vereadores um excelente ano de serviço, e que possam fazer aqui a verdadeira 

política, a política do bem comum, que agrega para o crescimento da comunidade e não aquela 

politicagem e maneira de agir que não leva a nada. Espera, e tem certeza, que será um ano produtivo, 

botando em primeiro lugar o bem-estar da comunidade. Sempre fala que a opinião da oposição não é 
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a mesma da situação, pois cada um vê as coisas da maneira que bem entende e, muitas vezes, da 

maneira que lhe convém e cabe aceitar, divergir, pois vivemos numa democracia e cada um tem o 

direito de expressar o que pensa, sempre tendo responsabilidade no que fala. Diz ser dessa maneira 

que age e vai seguir agindo. Diz que quando é colocada uma situação, é colocado um contraponto e 

sempre vem questionando isso, pois se desligarmos os microfones dos vereadores da situação e só 

deixar no ar o da oposição parece que o município está largado, e isso não acontece, tanto é que as 

coisas estão acontecendo aqui. Diz que foi muito bem citado por outros colegas sobre o posto do 

Carovi, ponte, o estádio, que quando terminou a administração passada a situação do estádio é que 

estava com a empresa com tempo vencido e a obra não seria entregue se não fosse o empenho da 

administração e não teríamos um estádio em condições de jogo, como temos hoje. Sempre fala que a 

democracia é essa. Repete e conclama a todos que não deixem a disputa política se sobressair e com 

isso a comunidade entrar no prejuízo. Acha que todos estão imbuídos em trabalhar esquecendo rixas 

políticas, apesar de que estamos em ano eleitoral, mas procurar dar a resposta que a comunidade 

espera dos vereadores. Sobre o que o colega Ibanez colocou a respeito de campanhas eleitorais, que 

já tem gente, não diz mentindo, mas falando inverdades, diz que esse tipo de atitude não o preocupa, 

pois a nossa população está discernindo e conseguindo distinguir quem é quem. Diz ser esse um 

ponto positivo. Fala que essas pessoas mal intencionadas, que vão falar inverdades nas casas 

acabam logo ali na frente “caindo do cavalo”, pois a mentira tem perna curta. Sobre estradas, alguns 

reparos ainda tem que ser feitos, mas diz que setenta por cento estão sendo recuperadas, a exemplo 

do Inhacapetum, que está sendo feito um trabalho muito bem feito, colocando pedras que era um 

anseio da comunidade. Destaca que temos muitos quilômetros de estradas e esse é um trabalho que 

está sendo e vai ser feito, e o que foi feito é um serviço que está para ficar e o que falta, tem certeza 

que em seguida será pronto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Começa sua fala desejando a todo povo do Capão do Cipó um excelente 2016, 

cheio de grande realizações para todos, e principalmente aos agricultores, que Deus dê uma boa 

colheita e um bom preço, e que a chuva, como diz o vereador Alacir, a chuva está fazendo falta, que 

esta chuva em sua casa deu dezessete milímetros e no seu sogro deu trinta milímetros e que 

anteontem mais uma de quarenta milímetros, e tem chovido por aí. Diz que como fala o cipoense o 

tempo se arma, mas não chove e que está fazendo falta e se Deus quiser a chuva vem. Deseja as 

boas vindas a Carlizi, nova funcionária, um bom trabalho, e a todos os funcionários da Câmara, em 

nome da Silvane. Principalmente ao senhor Alacir e aos vereadores deseja de todo coração um ano 

de excelente trabalho, já que ano é um ano atípico, porque é um ano eleitoral e que as rixas políticas 

são bem grandes, até tem vezes de terminar com amizades de anos, que infelizmente isso acontece. 

Espera que todos tenham um bom senso de manter sempre a boa educação que todo povo do Capão 

do Cipó merece respeito e nosso trabalho. Agradece a diretora Cecília e a secretária de Educação 

Adelaide que explicaram sobre o projeto que entrou para os professores, o qual irão votar e dar os 

pareceres verbais, pois faz falta e que aulas vão iniciar no  dia 17. Parabeniza o CPM da escola Júlio 

Biasi que estava trabalhando,funcionários, a diretora e professores que pintaram o colégio que está 
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ficando belíssimo, e daqui alguns dias nossos filhos estarão lá. Fala sobre o Demac, que os colegas 

vereadores colocaram aqui, deve ter acontecido algum problema com o telefone, mesmo porque diz 

ser prova do esforço das pessoas que ficam de plantão depois das cinco horas, depois do expediente. 

Fala que seu Luiz,o Bombacha e o Claudir, não lembra o nome dos outros, eles trabalham mesmo, e 

que passam o dia trabalhando e deve ter acontecido algum problema. Diz que vai sair e ir direto à 

casa do seu Luiz para ver quem está de plantão depois das duas porque isto realmente não pode 

acontecer mesmo, e que tem pessoas sem água neste verão bravo. Sobre o Cristian morar em 

Santiago, diz para a colega Margutti que na administração da mesma tinham secretários e 

funcionários CC morando em Santiago e trabalhando aqui no Capão do Cipó, o que concorda e 

discorda, pois se a pessoa vem e produz alguma coisa ainda vale a pena, mas a colega sabe que no 

seu tempo não era assim, e não era a toa que secretário saiu mandado embora. Fala que o Cristian 

estava aqui no município, que viu, realmente ele estava trabalhando e da sua parte cobra dele essa 

parte da água, na época do Prefeito Osvaldo foi uma pessoa que sempre cobrou a falta de água no 

nosso município tinha que se preparar, que não é rico em água, e sobre a madeira vai perguntar para 

ele. Diz que não acredita que o Cristian tenha recusado uma madeira do seu marido, de graça, pois 

ele não é burro nem idiota de recusar uma madeira de graça para o município, que não vai custar 

nada aos cofres públicos, mas deve ter acontecido alguma coisa. Agradece e devolve a palavra à 

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

DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala que o Rodolfo foi viajar e que também viajou, e em dois mil 

trezentos e cinquenta quilômetros não encontrou asfalto ruim como Capão do Cipó. Fala que lá em 

Mato Grosso os “caras” tiravam sarro falando dos gaúchos, pois a gasolina no Paraná é três e 

quarenta e seis e em Santa Catarina é um pouco menos. Falaram que governador nosso levou até a 

mãezinha dele para pedir voto num programa de TV. Diz que não é crítica, mas gozavam dos 

mesmos, mas tem muito gaúcho lá em cima. Diz que asfalto ruim é só no Capão do Cipó e Jóia, lá 

para cima não tem, e o que falta aqui é pedágio, o pessoal reclama do pedágio, mas não sai caro, sai 

caro um carro quebrado no asfalto. Sobre as casas que o colega Miguel falou, diz que vai vencer o 

prazo e tem casas que caiu aqui no Capão do Cipó por falta de fiscalização, a exemplo a casa da 

dona Catarina, perto do Henrique Nascimento, caiu no chão depois da viga estar pronta. Fala que 

todo o tempo de sua história nunca viu uma casa cair depois que a viga está pronta, acha que os 

“caras” colocaram muito cimento por isso que caiu. Fala que é tempo de política, mas temos cinco 

meses para terminar as obras e alguém vai começar a campanha política e vão prometer e alguém vai 

ter que prometer que vai terminar essas casas do jeito que está, tem gente que não vai morar nestas 

casas esse ano, talvez ano que vem. Diz que se continuar assim tem que cobrar das empresas que 

começaram fazer o serviço e não terminaram, e o colégio Julio Biasi levaram três anos para fazer. Diz 

não saber que cobrava nem que o que fez alguém cobrou, e o campo de futebol só colocaram grama 

e cercaram o resto estava pronto, o prefeito Serafim e o prefeito Froner iniciaram e o atual prefeito 

terminou, que beleza tem que ser assim, assim que funciona. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Fala que a Câmara estava em recesso, dá boas vindas a todos os 
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vereadores, e que este ano vai se um ano de política, que sempre vai acontecer. Ressalta que não 

troca amizade por política, o próprio discute e debate idéias, mas que a amizade deve manter por que 

daí é falta de ética e conhecimento na política, e quem leva um debate se torna inimigo. Comenta 

sobre a gasolina do Rio Grande do Sul, que não foi só a gasolina, de dezessete por cento foi para 

dezoito o aumento na luz, mais cinco por cento e quem gosta de tomar uma cervejinha também é 

cinco por cento a mais e no combustível. Ressalta que foi de carro para o Mato Grosso e que faltou 

mil e trezentos metros para seis mil quilômetros, que foi até Sinop e cruzou quatro estados em um dia: 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e quando deu no Rio Grande do Sul, deu na Itupiranga, 

na balsa, e fez cinquenta quilômetros em três horas. Afirma que é uma vergonha, e que álcool o 

mesmo abasteceu a dois e cinquenta e cinco lá para cima e que aqui no Rio Grande do Sul está três e 

vinte, e que a gasolina abasteceu a três e quarenta e nove e que aqui está quatro e vinte e cinco. Fala 

que não dá, pois o Rio Grande do Sul está um problema na Saúde e nas estradas e que estes 

buracos a prefeitura tem que passar a patrola o quanto antes para o pessoal ir por estrada de chão. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, 

PP: Fala da situação das nossas estradas, da Saúde, escolas não tem mais onde amarrar, tivemos 

um aumento brutal nos impostos no Rio Grande do Sul. Pensava que ia mudar alguma coisa, mas não 

mudou absolutamente nada, setenta centavos em cada litro de gasolina, de cada um fazem a conta 

quanto gastam por mês. Pede que pensem que só aqui, quantos ‘pilas’ dá, ou é muito séria a situação 

do jeito que ela está ou não sabe o que vai acontecer. Pergunta aos que estão em casa se acreditam 

que vamos ter asfalto nos próximos meses, e se já imaginam tirar dois milhões de sacas de soja por 

esta estrada e plantar por esta estrada, levar o gado, trazer os terneiros para o inverno para engordar, 

por este caminho, quanto é que vai custar o frete. Fala que precisamos de uma posição, e até do seu 

partido diz que cansou e largou de mão absolutamente, e é esta a expressão: largar de mão. Diz que 

não tem o que fazer. Comenta que o seu sogro lhe falou para trancar as estradas e não deixar 

ninguém passar, mas e as pessoas que precisam e a ambulância que tem que passar. Questiona se 

fizer um ato radical, se acham que iriam mudar, diz que não, e que estamos sem estradas, Saúde 

com problema, Educação com problema e não se vislumbra um grande futuro. Deixa isso para 

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

fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 017/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projetos de Leis 001/2016 e 002/2016. PROJETO DE LEI N° 001/2016, do Poder Executivo, que 

“Inclui parágrafo único aos artigos 3º e 5º da Lei Municipal nº 734, de 02 de março de 2014 e dá 

outras providências”. PROJETO DE LEI N° 002/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a 

contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 04 (quatro) professores para atuar 

na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras providências”. OFÍCIO 03/2016, do Deputado Bombeiro 

Bianchini, encaminhando 2ª via de ofício. OFÍCIO 001/2016, do Partido dos Trabalhadores, indicando 

o vereador Jaques Freitas Garcia como Líder Partidário para o ano de 2016. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 001/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 09 de 

fevereiro de 2016 e do expediente da Câmara de Vereadores nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2016 e 

dá outras providências”. OFÍCIO 002/2016, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo do 
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Plenário e convidando para Audiência Pública de Avaliação de Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 

2015, às 09h00min do dia 05 de fevereiro de 2016. OFÍCIO 001/2016, do Partido Progressista, 

indicando o vereador Alacir Dessoe como Líder Partidário para o ano de 2016. OFÍCIO 31/2016, do 

Ministério Público, solicitando, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia integral e atualizada das Leis nº 

786/2015, 766/2014, 625/2013, 629/2013, 733/2014 e 761/2014. OFÍCIO 001/2015, da Bancada do 

Partido Progressista, indicando o vereador José Rodolfo de Brum como Líder de Bancada para o ano 

de 2016. Após o senhor Presidente informa que as Comissões Permanentes ficaram assim 

constituídas: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA: Vereador Jaques Freitas Garcia – 

Presidente, Vereador Jairo de Lima Charão– Vice-Presidente e Vereadora Marilene Margutti – 3° 

Membro, com reuniões as 09h00min das terças-feiras; COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E 

FINANÇAS: Vereadora Marilene Margutti– Presidente, Vereador Diego Santos do Nascimento – Vice-

Presidente e Vereador Jairo de Lima Charão – 3° Membro, com reuniões as 09h30min das terças-

feiras; COMISSÃO DE POLÍTICAS GERAIS: Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann – 

Presidente, Vereador José Rodolfo de Brum – Vice-Presidente e Vereador Miguelangelo Callegaro 

Serafini – 3° Membro, com reuniões as 10h00min das terças-feiras; COMISSÃO DE ÉTICA: Vereador 

José Rodolfo de Brum – Presidente, Vereador Miguelangelo Callegaro Serafini – Vice-Presidente e 

Vereador Ibanez Garcia dos Santos – 3° Membro, com reuniões às 10h30min das terças-feiras. Após 

o senhor presidente pergunta aos colegas se concordam que o Projeto de Lei 002/2016 e o Projeto de 

Resolução de Mesa 001/2016 vão à votação na sessão de hoje, sendo que todos foram favoráveis. 

Após o senhor Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão 

de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre os projetos, sendo que ambas foram 

favoráveis. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 

002/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 04 (quatro) professores para atuar na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 001/2016, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 09 de fevereiro de 2016 e do expediente da 

Câmara de Vereadores nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2016 e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor presidente pede aos colegas vereadores que até o final do mês de 

fevereiro de 2016 entreguem a declaração de bens atualizada na Secretaria da Câmara, para fins de 

envio ao Tribunal de Contas do Estado, conforme determinação legal, e aos colegas vereadores que 

não entregaram ofícios de líderes, o façam o mais breve possível para ter direito ao seu tempo 

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

16/02/2016, no mesmo horário e local, devido ao feriado de Carnaval. 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, 02 de fevereiro de 2016. 

 

 


