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ATA N° 05 / 2016 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) dia do mês de março do ano de 2016, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da Câmara 

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

mais uma Sessão Ordinária do ano de 2016. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor 

Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após o 

senhor Presidente passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a leitura da ata 04/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 1º/03/2016, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente 

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

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9.  Diz que o Miguel, ali do rincão, lhe ligou, pois estava crítica a estrada dele e uns 

quantos vereadores pediram aqui: o Diego, o Ibanez, e passaram a patrola, mas tinha que botar, no 

mínimo, duas cargas de pedras e não colocaram. Diz que o primeiro dia que o ônibus foi lá, não saiu, 

o transporte escolar, e ele disse que tem pedra bem pertinho, um monte de pedra cortada que está lá 

no Mário, que tiraram de um lugar e botaram em outro. Fala que é simples, que vai lá e resolve em 

uma hora, pois ele disse que se chover as crianças não tem mais como vir na aula, sendo que não 

custava um caminhão ir lá e fazer isso para ele. Frisa que tem coisas que só olham para o lado 

financeiro e as pessoas humildes, às vezes, eles não pensam muito nisso, e o voto do pobre e o do 

rico é o mesmo, e não adianta, ninguém vota duas vezes. Não sabe o que está acontecendo e o que 

vai acontecer, pois já falou umas quantas vezes que quando era o Marcelo o secretário do Demac e 

do Meio Ambiente nunca tinha problema de água no município do Capão do Cipó, pois morava aqui, 

agora o “Faz Tudo”, que é o Cristian, mora em Santiago e é o secretário falta. Quer que algum 

morador ali de perto da cooperativa, onde mora, e aqui para cima que diga que todo dia falta água, e 

de noite ninguém tem água, só se tem caixa em casa, mas a maioria não tem caixa. Não sabe o que 

acontece. Diz que ele não mora aqui, não precisa de água, e lá em Santiago é a Corsan, cobra bem, é 

paga, mas tem água. Foi um ‘cara’ crítico e não tem que estar adulando secretário, pois ganha para 

trabalhar e dinheiro público, de todo mundo, é para trabalhar para o povo. Frisa que foi um que meio 

deu ‘pau’ no João Vargas, que era secretário, só que agora não entende, pois não davam condições 

para ele trabalhar e agora estão pagando hora-extra a “fuséu”, fazendo tudo e tiraram o ‘cara’ por 

ruim. Destaca que se não der condições para o secretário trabalhara, ninguém faz nada. Cita que o 

vereador Jairo disse um dia que o prefeito não deixava o João Vargas trabalhar, não dava condições. 

Questiona como o ‘cara’ vai mostrar serviço se não dão condições, sendo que agora está ‘bombando’ 

hora-extra, não sabe até quando, mas fizeram para ‘queimar’ o próprio companheiro e daqui uns dias 

tem eleição e querem apoio do próprio companheiro, mas já ‘ferram’ antes do ‘cara’ começar a 

trabalhar. Diz que se não dá condições não tem o que fazer. Foi um que dizia que o João Vargas não 
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fazia nada, só que não fazia por que não davam condições para ele trabalhar. Tem coisas que sabe 

quando está errado e quando não está. Fala que o presidente do partido dos Trabalhadores, o 

Claudio da Silva, lhe pediu para falar que se tem algum boato dentro do município que PT fez isso e 

fez aquilo e cogitando serviço e emprego e tira isso e bota aquele, o PT não é. Diz que se alguém 

quiser falar em nome do partido tem que falar com o Claudio da Silva, com a Marta, com a Lair, com o 

Alceu, com a Carmem e com o Jandi, que são os que respondem pelo Partido dos Trabalhadores de 

Capão do Cipó. Diz que eles respondem aqui, a nível estadual e federal, essas pessoas. Diz que o 

Geraldo, que está ali na prefeitura, diz que está digitando cargo do PT, sendo que o PT não tem mais 

cargo lá dentro, e o Geraldo em primeiro lugar não é filiado no PT, pois ele não pode votar no Ped que 

o PT teve para escolher por não aparecer o nome. Diz que a Ana, que está de secretária da 

Assistência Social, hoje ela pediu, disque, para sair do PT, pois pressionaram ela por causa de cargo. 

Diz ter coisas que quando o cargo público e o CC “subir para a cabeça”, como sempre diz: está morto. 

Fala que o salário e o cargo cruza ligeirinho, um ano ou dois e hoje ela pediu para sair, pois 

pressionaram, senão ela tinha que entregar a secretaria ou se filiar em outro partido, e ela pediu para 

sair. Avisa isso e se quiserem falar, que falem com o presidente e com os outros companheiros. 

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

o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cumprimenta ao pessoal de sua escola, 

liderados pelo Miro, seu Manoel, dona Marilza e dona Elizete. Cumprimenta ao pessoal do Folha que 

está prestigiando a sessão. Diz ao colega Jaques que não pode alguém que não é dirigente falar em 

nome de um partido, isso é lógico, pois fala o presidente, vice-presidente ou tesoureiro, e quem não é, 

não fala e pronto. Não pode aqui, falar em nome de sua diretora, o que pode é reproduzir aqui, como 

ela lhe pediu para divulgar a festa, pode fazer isso, mas não falar em nome da escola. Pode, por 

exemplo, dizer para os que estão aqui e para os que estão em casa, através da 87.9, as dificuldades 

que a diretora está tendo para comprar merenda. Pergunta ao colega Ibanez se sabe quanto é que 

vem, por dia, para a merenda escolar na escola Macedo Beltrão do Nascimento, por aluno. Pergunta 

a colega Regina se ela tem ideia, e responde dizendo que são trinta centavos. Fala que são 

aproximadamente duzentos alunos e tem que fazer comida com cinquenta e poucos reais, para três 

turnos. Diz que essa é a realidade que se apresenta no momento. Cita que os colegas podem 

perguntar como que fazem, só que daí teríamos que trazer a Eliani, e ela está devendo uma visita 

aqui, não pode vir, pois estão envolvidos com o PGRH, recursos humanos, senão ela estaria aqui 

hoje, com a licença do presidente, falando como ela faz. Por enquanto diz que estão comprando fiado 

e fazendo essas promoçõezinhas para pagar algumas coisas e para tentar ganhar uma coisinha aqui 

e uma ali para s alunos terem merenda. Pede que façam comida para cento e cinquenta ou cento e 

sessenta pessoas com cinquenta ‘pila’ para ver o que fazem. Diz que pensam em fazer cachorro-

quente, mas como, se é uma merenda cara, sendo que só o pão vai os trinta centavos. Diz ter 

encontrado uma estrada pior que a nossa, a RS 168 que vai de Bossoroca a São Luiz. Diz ter ficado 

muito feliz, hoje, pois prenderam o segundo ou terceiro homem mais rico do Brasil, senhor Marcelo 

Odebrecht Bahia, dezenove anos e meio de cadeia. Diz ser show de bola e isso que tem que 

acontecer. Diz como foi na sua escola o Dia da Mulher, hoje, e em nome delas e das vereadoras 
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Regina e Marilene, da secretária, da funcionária, das mães presentes homenageia todas as mulheres 

do nosso município, até sua mãe que já faleceu. Diz que as mulheres são o cerne de qualquer lar, 

qualquer casa e qualquer situação, pois quando resolvem fazer, fazem. Parabeniza pela passagem 

desse dia, mas acha que todos os dias deveriam ser o Dia da Mulher. Diz ao Claudio, jornalista do 

Folha Regional, que para nossa alegria temos o Dia do Homem, que é dia quinze de julho, e a nível 

de mundo é dia dezenove de novembro. Na escola, hoje, diz que a equipe diretiva fez uma mensagem 

bonita, distribui lanche farto aos professores, fizeram uma reunião de avaliação desses primeiros dias, 

procurando envolver as professoras e em cada sala de aula foi feito uma homenagem para as 

meninas, futuras mulheres. Diz que o Valdeci lhe pediu mais um reforço na história das trocas de 

lâmpadas, e o seu Miro está aqui hoje, juntamente com seu Manoel, a dona Elizete e a dona Marilza 

para divulgar o jantar para pagar as contas que fizeram para começar o ano letivo da escola. Diz que 

o jantar é dia doze, com um belo de um cardápio, o qual sabem como são as jantas lá do Carovi, a 

quinze reais o cartão e dez areias para crianças. Pede que se puderem, compareçam para ajudar, 

pois estão colocando a escola nos eixos, e é a escola de Ensino Médio do nosso município. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Secretaria de Obras solicita que seja colocado os 

tubos naquele bueiro em frente da Capela do Palmeiros, tem passando por ali e observa, e que 

solicitou mais de três vezes, trocou de secretário, sabe que está fazendo um bom trabalho, não 

desfazendo o trabalho dos anteriores, mas acha que agora ele vai conseguir fazer. Pede à Secretaria 

de Planejamento que tome providências com aquela caixa de água do Entre Rios indo ao Progresso 

que faz tempo que caiu com o vento, então que providenciem, arrumem, consertem que está uma 

vergonha aquilo no chão. Fala que foi questionada hoje à tarde na praça, sobre a Unidade Móvel que 

há dois anos mais não veem a Unidade Móvel, ainda não saiu no interior fazer as visitas nas 

comunidades, e hoje ela apareceu na praça. Acha já deu um ânimo para a comunidade, com certeza 

agora ela visitará o pessoal. Diz que quer transmitir a todas as mulheres, principalmente as cipoenses, 

as colegas e as companheiras que estão aqui, pelo Dia Internacional da Mulher hoje, esta mulher, 

como o colega falou, somos guerreiras, somos vitoriosas, Deus nos deu o dom da maternidade, temos 

que agradecer pelos filhos maravilhosos que temos e que temos que passar bons exemplos para que 

tenhamos bons cidadãos. Diz que quer frisar que hoje teve um encontro maravilhoso das mulheres, 

que foi ali na praça, organizado pela Assistência Social e o CRAS que estava bonito sim, teve 

distribuição de frutas e alguns brindes a algumas pessoas. Diz ter sentido a falta da colega Regina 

também representante, que talvez não pudesse se fazer presente ali. Fala que não leu a matérias do 

jornal, a última da edição, mas comentaram hoje que alguém está tentando colocar a carroça na 

frente dos bois, sobre coligações, no Expresso Ilustrado, mas que não leu toda a matéria, e que hoje 

foi questionada ali na praça. Diz que alguém está “jogando verde para colher maduro”, com 

autorização de quem, pois o PP não autorizou, que acha que o PT também não, diz ao colega 

Jaques, a estarem largando boatos. Acha que está cedo ainda, mas que está saindo pesquisa, mas 

não com pedido do PP. Convida, em nome da diretoria da Capela do Progresso a Capela São Luiz, 

para próximo dia vinte haverá um almoço com churrasco à tarde, e quarenta anos da religião Católica. 
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Diz que nunca fizeram promoção com danças nesta época e devido esta falta de datas, e logo vem a 

safra, haverá reunião-dançante a tarde. Então convida a todos os ouvintes da comunidade, 

comunidades vizinhas e colegas que se façam presente também que será um domingo bem divertido, 

e a comunidade agradece mesmo. Diz que no próximo sábado a professora Cecília não pediu para 

divulgar, mas ela lhe convidou tem uma mateada na praça pelo aniversário da escola Júlio Biasi e 

estão todos convidados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

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

da 87.9. Ouvindo alguns pronunciamentos entende que tem certos assuntos que não cabe falar aqui 

nessa Tribuna, pois são assuntos que não agregam nada e não trazem nada de beneficio para nossa 

comunidade, e não tem um efeito positivo para o desenvolvimento do município. Diz que são assuntos 

estritamente de cunho pessoal e particular. Tem a visão que tem outros locais para falar e não uma 

Tribuna, mas isso é uma opinião sua e cada um tem a sua e toca a sua vida do jeito que bem 

entender e, portanto, não merecem serem rebatidos, até por que vai virar em simples questão de 

perda de tempo. Acha que aqui estão sendo pagos com os impostos, pagos pelo povo para produzir 

algo de efetivo para a comunidade e, portanto se sente na obrigação de tentar desempenhar um 

papel, o mais próximo possível, da real função de vereador. Diz ter algumas coisas que cabe colocar, 

pois a partir do momento que tu vai ficando quieto para tudo, a coisa vai tomando uma dimensão um 

pouco distorcida, irreal, errada das coisas. Ouvindo sobre Unidade Móvel, diz não ter entendido o tom 

da colega, por exemplo, é preciso pensar o seguinte: toda vez que é necessário, essa Unidade Móvel 

sai, mas o mais importante disso diz que não sabe como a colega lembra que terminou o governo 

dela, como estava a situação dos médicos no Posto de Saúde. A vereadora diz que estava bom. O 

vereador torna a palavra e diz que se não ter médico nenhum estava bom, não sabe o que era bom, 

mas hoje tem médico em todas as especialidades e a Saúde vai muito bem obrigado. Rebate isso, 

pois a partir do momento e da forma que a colega colocou entendeu que não estava funcionando 

bem, e é muito pelo contrário, nossa Saúde vai muito bem, obrigado. Para encerrar quer em nome da 

colega Marilene, da colega Regina, da funcionária Silvane dar parabéns pelo Dia da Mulher, que 

todos nós sabemos que desempenham um papel muito importante na família e na sociedade. 

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

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Começa parabenizando 

todas as mulheres cipoenses aqui do município pelo Dia Internacional da Mulher, a sua colega 

Marilene Margutti, a Carlizi, a Ivania e a Silvane aqui da câmara, e em nome delas parabeniza todas 

as do município. Dá os parabéns para a Marli que assumiu o DBV domingo, um grande almoço 

realizado no clube, e deseja a Marli e toda equipe que assumiu um bom trabalho na gestão e que o 

almoço estava maravilhoso, aquela galinhada excelente. Diz à colega que hoje a tarde não pode vim, 

que de manhã estava trabalhando na prefeitura tinha que ficar o dia inteiro, a respeito da feira. Diz 

que a Tamires lhe ligou e teve que sair às pressas que a Manuela estava ruim, que até o pessoal 

estava brincando que foi servido frutas, banana e maça, e que não sabe o porquê disso, que é um 

alimento rico para quem trabalha em ginástica, e que piada faz quem não tem graça  Fala para o 

colega Rodolfo que sábado não vai se fazer presente na festa, que adora as jantas do Carovi aquele 
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monte de sobremesa, porque tem um casamento de bodas de prata em Santo Ângelo, e também não 

vai poder estar presente aqui na praça no aniversário da escola Julio Biasi, que a Manuela iria dançar, 

mas vai para lá, mas que  deseja sucesso a vocês. Fala que se faz presente o Miro, e que sabe o 

grande esforço de vocês em frente desse CPM, e a escola, que começou o ano letivo dia  vinte e 

nove, deseja muito sucesso e que pode contar com sua pessoa, que é para lá  que sua filha vai daqui 

um ano e pouco ou dois anos. Espera que aquela escola melhore cada vez mais em todos os 

sentidos, no ensino dos alunos, dos professores, em tudo, e esta de trinta centavos é uma vergonha, 

pois o que se faz com trinta centavos? Diz que nada. Diz ao colega Jaques sobre os cargos, e que 

hoje está com aperto no peito, e que este negócio de cargos é uma polêmica, que o seu partido 

durante essa administração foi quem mais saiu prejudicado, e era para ser o partido que mais cresceu 

já que têm o prefeito do lado, e isto não aconteceu. Diz ao colega Jaques ele é uma pessoa que 

realmente não entende, e nem quer mais entender, que ele é uma pessoa que ninguém pode mais 

responder, sabendo que ele ligou para o seu Alcides, porque eu estava lá, que ele iria demitir uma 

funcionária do PT, que seu Alcides havia decidido demitir, e ele pediu para não demitir. Então é por 

essas e outras que vai se chateando com esta política toda, uma vereadora do lado do prefeito vem 

aqui e defende a administração, e que vai um “Jaques da vida” e larga lenha, bate a lenha no nosso 

prefeito e o prefeito ainda atende ele. Questiona o que sobra para eles. Diz que o prefeito não é uma 

pessoa ruim, pois ele não é, que está errando e erra  por ser uma pessoa boa demais, ele quer ajudar 

todo mundo, não quer ver ninguém mal, que todas as pessoas que pedem emprego ali na prefeitura, 

noventa por cento dos cargos foi decidido por outro partido e não pelo PMDB, um partido que cresceu 

mesmo nesse quatro anos. Então ele é uma pessoa que faz de tudo para não deixar ninguém mal, e 

que ele está se prejudicando ele mesmo e nem está sabendo disso, e muitas vezes há muitas fofocas 

ali dentro e para cá e para lá e ele nem está sabendo e perdendo funcionários porque, às vezes, vai 

alguém lá e faz uma fofoca. Diz que se fosse o prefeito, decidia e fazia, mas, às vezes, o prefeito nem 

está sabendo de nada, e que daí vem a própria e o Miguel, que são da UDP e do PMDB, defendem a 

administração e o Jaques sai aí fora e o município inteiro lhe cobra  que foi uma vereadora ferrenha 

aqui, que não aprovou e não aprova a administração do seu Osvaldo, que podia vim aqui, por ter 

vindo da administração do seu Serafim Garcia Rosado, cem por cento,  aí podia cobrar, e hoje o 

pessoal lhe cobra aí fora e tem que ficar quieta. Pede a todos para fazer um pensamento positivo para 

seu Valdemir Pinto, que está hospitalizado e precisa da nossa oração, precisa do nosso apoio, que é 

uma pessoa tradicionalista e de grande importância para nosso município. Então pede a todos os 

vereadores, e toda comunidade também, uma oração que todo mundo faça para ele. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 

87.9. Em nome das mulheres que estão presentes aqui na Câmara de Vereadores homenageia a 

todas as mulheres do nosso município e do nosso País, pois sem elas não estaríamos aqui. Diz ser 

essa a homenagem que faz, pois quando se vai uma mulher, cai o esteio da casa e a casa cai, 

também. Diz ser esse o ditado. Vendo os colegas falar em trinta centavos para a merenda escolar e 

diz não saber se os mesmos escutaram no rádio que tem novecentos milhões para o fundo partidário, 
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para os partidos, a fundo perdido, e novecentos milhões para o Minha Casa Minha Vida, sendo 

seiscentos milhões para pagar os atrasados de dois mil e doze para cá, restando trezentos milhões 

para dividir em todo nosso País. Diz que não sobra nada e não paga nem a pena ir a Brasília se for 

fazer a conta de tantos municípios que tem. Diz que viu hoje na reportagem e para verem que a 

política, hoje, leva a fatia e falta merenda para as crianças, mas para fazer política tem dinheiro 

sobrando e quem aprova são os partidos lá em cima, que decidem. Fala que era para ser cortado 

para duzentos e poucos milhões, mas lá elevaram para esse valor. Diz para verem como está nossa 

política, que leva a maioria do dinheiro. Sobre o Minha Casa Minha Vida diz que tiveram reunião 

esses dias com o Cléber e até falou que estava se ‘desenhando’ a coisa, mas agora o ‘cara’ nem 

atende mais telefone e segundo informações que tem ele está sendo até processado em Tupã. Não 

sabe se é verdade, mas é o comentário, e não vai falar, ainda, pois talvez tenha problema, mas ele 

não atende mais o telefone do prefeito, que deixou aquele dia aqui. Diz que a coisa vai complicar 

ainda, sendo que tinham esperança que ia andar, mas parece que a coisa está complicando. Fala 

sobre o dinheiro que sobra da Câmara de Vereadores, que tem projetos que vem aqui e são 

distorcidos os fatos, mas hoje tirou a limpo de manhã, com o rapaz, e botaram fofoca no meio, mas o 

rapaz pediu por favor que não toque para frente, pois quem ia “se enrrabar” era ele. Diz ter respeito 

pelas pessoas e acha que essas pessoas quando estavam no poder deveriam ter feito esse projeto e 

não fizeram e agora querem mandar. Diz que o dinheiro que sobra aqui da Câmara de Vereadores é 

devolvido para o Executivo e lá ele faz, no fim do ano, o que achar melhor, e muitas vezes a Câmara 

repassa para a Saúde, conforme a reunião com o Executivo e esteja faltando em alguma secretaria é 

devolvido, mas é o executivo que decide, pois a Câmara manda enquanto está aqui dentro e no que 

for colocar na Câmara, fora disso não têm poder para mandar. Ressalta que queria dizer isso, e que 

fofoca não funciona aqui, não é seu jeito, não é de mentira, não mente, e o dia que botar um processo 

na justiça, quem vai tirar é sua pessoa e se não tirar, ‘toca’ para frente, e vai até o fim, perca ou ganhe 

vai até o fim, e o contrário não vai tirar, se não tirar e não existe mentira. Sobre a Kombi do Carovi, diz 

que lá licitaram um transporte de microônibus e lá tem uma Kombi fazendo, sendo que é diferencial o 

preço. Diz que quando o Miro tinha a Kombi fizeram ele botar ônibus e agora o ‘cara’ tirou o ônibus e 

está botando uma Kombi, mas a licitação era ônibus. Diz que os vereadores comecem cobrar, pois se 

a licitação é ônibus, tinha todas as férias para arrumar esses ‘cacos’ e não arrumaram e vieram com 

‘caco’ e o primeiro dia não funcionou e teve aluno que virou o carro que foi buscar. Diz que tem que 

fazer as coisas andar, pois senão fica até feio para os vereadores se não cobrar da Secretaria de 

Educação, pois o preço é diferenciado. Convida para sábado, mateada na praça, que o colégio Julio 

Biasi vai fazer sessenta e cinco anos. Convite para o Carovi, que seu Manoel, o Miro e dona Marilza 

estão aqui, para ajudar ao colégio, pois trinta centavos para merenda escolar é triste. Diz ao colega 

Miguel que o programa Mais Médicos temos dois pagos pelo governo federal. 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. Aproveita a oportunidade e 

em nome do Miro, presidente do CPM, que se faz presente, e demais membros da escola do Carovi, 

Macedo Beltrão do Nascimento, convida a comunidade cipoense para sábado a noite grande jantar na 
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escola. Diz que o valor é quinze reais o cartão e fica o convite feito a todos. Diz que, também, no 

sábado está aniversariando aqui no município a escola Julio Biasi, deixa os parabéns aos 

professores, funcionários, alunos pelos sessenta e cinco anos da escola. Cita que hoje, dia oito de 

março, é o Dia Internacional da Mulher, e em nome de sua esposa, sua mãe, suas colegas 

vereadoras, das mulheres presentes no Plenário e as que estão em casa e da região, deixa um 

abraço no coração de cada uma, pois merecem e sem mulher jamais um homem seria alguém na 

vida. Como a colega Margutti comentou da caixa de água do Entre Rios, diz ser um fiasco e o 

Executivo tem que tomar uma providência, pois está lá no chão atirada e vai enferrujar toda e quem 

vai ‘pagar o pato’ somos nós. Pede mais um reforço no Carovi sobre as trocas de lâmpadas, pois a 

comunidade cobra que faz mais de vinte dias que estão pedindo na prefeitura e até hoje não foram 

atendidos. No Rincão dos Palharini sempre comenta do Miguel lá, pois sempre fazem uma coisa e 

deixam outra para trás. Questiona por que não levaram essas cargas de pedras que ele precisa lá e o 

transporte escolar desce todo dia de manhã e a tarde para pegar o aluno, filho dele, e agora ter que 

descer com duas ou três cargas de pedra para deixar lá. Pede que o secretário mande essas cargas 

de pedras para ele lá. Lá na estrada Real pede patrolamento e cascalhamento em alguns trechos, já 

falou ao Adair hoje pela parte da tarde e ele disse que vai fazer essa semana a hora que der. 

Comenta sobre a prestação de serviço que aconteceu no nosso município esses dias atrás que 

aconteceu o futebol de campo e de quadra, nos valores pagos aos juízes. Como morador e vereador 

diz que sessenta mil e quinhentos reais em um contrato fechado para apitar umas partidas de futebol 

no nosso município. Não acredita e acha que nem a Copa Santiago é tão bem paga os juízes que vão 

fazer o serviço no campo de futebol, e esse valor de sessenta mil e quinhentos reais, por um ano de 

contrato, isso que nosso município se encontra em crise. Diz que esse valor fixo já foi pago trinta e 

sete mil e quinhentos reais até agora e o contrato é por um ano. Diz ser muito dinheiro para investir no 

esporte. Diz não ser contra o esporte, é a favor, mas é muito dinheiro para Capão do Cipó. Diz que 

hoje tiveram a festa do Dia da Mulher e só deram frutas, banana e maça. Questiona se não podiam ter 

deixado um pouquinho desse dinheiro para ajudar, elas merecem e esse valor fixo dava para dividir, 

acha que um pouco menos e ajudar as mulheres e as crianças. Diz ser um valor fixo é muito alto, é o 

seu pensamento e acha que somos moradores daqui, pagamos nossos impostos e, hoje, o estado se 

encontra em crise e o município também. Acha que não era o momento e se contratasse com um 

valor fixo menos, pois é muito alto e dá para fazer muita coisa, dá para investir em estradas, 

Educação, que é mais importante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Cumprimenta ao 

Cláudio Irion, do Folha, sempre assíduo na Casa. Ouvindo seus colegas em seus pronunciamentos 

diz começar coma colega Margutti e diz já ser a segunda pesquisa que está sendo realizada e já 

passou pelas duas. Diz que isso mostra a preocupação dos governantes de Capão do Cipó e é bom, 

pois devem estar preocupados com alguma coisa que não está saindo bem. Fala que ao certo é 

alguma preocupação na cabecinha deles que estão fazendo essa pesquisa, e é bom e importante se 

preocupar com o que o povo vai decidir. Acha muito importante e diz à colega que nem é mais a 

primeira, é a segunda. Deseja nesta data tão importante, e começa pela vereadora Regina, vereadora 
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Margutti, a nossa secretária Silvane, a Carlizi, a dona Marilza e mais uma senhora presente, a qual 

não sabe o nome, pelo dia tão fundamental na vida das mulheres e mães do município. Diz ser uma 

data muito marcante e deve ser tratada com o maior respeito. Diz que hoje cobrou, pois viu no 

Expresso, e até comentou com o Claudio em sua sala, a matéria da divulgação do evento na praça, 

ou foi no Folha, mas sabe que viu a divulgação da Emater para o evento que seria realizado para as 

mães. Diz ao colega Diego, pois não gosta dessas frutas, odeia e para falar a verdade não viria comer 

banana ali na praça, pois se é para vir comer banana dá ideia ao prefeito Meneghini, como dava no 

passado e não mudou nada, nenhuma vírgula, continua o mesmo, e que uma viagem a Brasília, uma 

viagenzinha que não fizer a menos dá para fazer a festa para as mães e para o dia das mulheres. 

Frisa ao prefeito que uma viagem, e que o mesmo bote na consciência, que se fizer uma viagem a 

menos ou mandar alguém para uma viagenzinha a menos, que às vezes vem sem nada de lá, de uma 

banana o prefeito pode tratar melhor ao povo cipoense. Diz ser sua posição e cada um aqui tem a sua 

e é livre para opinar da forma que achar melhor. Diz e sustenta que uma viagenzinha a menos. Diz a 

colega Regina: Manda Meneghini! Diz que já repetiu pela segunda vez, pois o dia que ele mandar ou 

souber da forma que estão sendo conduzidas as coisas, pois não admite, como no governo federal, 

dizer que não sabia do que estava acontecendo. Diz que dentro do Planalto e não saber, e um 

prefeito dizer que dentro de uma prefeitura não sabe o que se passa, pelo amor de Deus. Diz então 

que vá governar o que é seu, pois não dá para governar o que é do povo e estamos muito mal, e isso 

dizia e continua dizendo que tem coisas que precisam ser feitas e não dá para dizer que sabia, e não 

admite. Cita que tem coisas que tem que ter postura de mandar nem que erre, mas não pode voltar 

atrás, depois de dizer não volte atrás nem que tenha que aguentar com as consequências. Diz que 

isso é fundamental na coisa pública, senão não é fácil. Diz ao colega Rodolfo que tem certeza que 

aquela escola precisa muito, assim como o povo do Carovi e do Capão do Cipó, da escola Macedo 

Beltrão. Sabe que está em boas mãos e sabe o que é isso, pois teve uma esposa que foi diretora de 

uma escola e muitas vezes têm que fazer uma festa junina para poder juntar dinheiro para botar uma 

merenda ou sair de açougue em açougue para arrumar uma ajuda de custo. Sabe o que estão 

passando e precisam da comunidade e o mínimo que temos que fazer é estar com vocês para que 

essa festa seja um sucesso e possam contribuir para a comunidade do Carovi. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Começa parabenizando o DBV pela ótima promoção no 

domingo passado, no Clube Aliança. Em nome de sua esposa parabeniza todas as mulheres pelo Dia 

Internacional da Mulher, e sem elas não teria como estarmos aqui, pois o braço forte são as esposas. 

Diz que dia doze, a partir das quatorze horas, como alguém falou aqui, grande mateada, a partir das 

quatorze horas, na pra central, aniversário de sessenta e oito anos da escola Julio Biasi. Diz que a 

diretora lhe passou que são sessenta e oito anos, sábado, na praça municipal. Pede moção de pesar 

pelo passamento de Valderi Alves da Silva, ocorrido ontem, aqui do assentamento 14 de Julho, muito 

conhecido da comunidade, desde que veio o assentamento ele morava ali e os filhos se criaram, 

estavam casados, tem netos. Diz ser uma pessoa bastante querida, que sempre estava no meio de 

nós, quando se ia a um bar estava lá o Valderi, e era seu destino, pois mesmo doente ele não deixou 
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de participar dos bares, tomando sua bebida, mas chegou a hora dele e não tem o que fazer. Sobre 

as estradas diz que o secretário de Obras disse que onde ele não passou, ele está fazendo o 

possível, pois graças a Deus o tempo está colaborando, e se sabe que quando vem uma chuva 

deteriora certos locais. Frisa que hoje estamos com, praticamente, todas as estradas do município em 

condições, principalmente o acesso que leva a Santiago que estamos ocupando bastante e ele disse 

que até o final da tarde certamente estaria, novamente, patrolado. Homenageia o senhor João Pedro 

da Silva, que amanhã está de aniversário, ali do bairro Santo Antonio, mais conhecido por “seu 

Pedro”, uma pessoa querida da comunidade, fazendo sessenta e quatro anos. Parabeniza-o e deseja 

que dure muitos e muitos anos no nosso lado, principalmente morando no bairro Santo Antonio. Fala 

que domingo teremos encerramento do campeonato de futebol onze, no campo municipal, amanhã 

uma das finais da quadra sintética e sexta-feira, novamente, outra partida e a decisão de terceiro e 

quarto lugar. Lembra que às dezenove horas jogam as categorias de base. Fica pensando que as 

pessoas que criticam deveriam se informar melhor o porquê da banana, da maça e da água, pois 

estava ali o professor de ginástica aeróbica, as pessoas que já estão participando fizeram seus 

exercícios na praça, e as pessoas foram convidadas em homenagem ao Dia da Mulher para participar 

desse evento, hoje na praça, e a nutricionista indicou que a dieta merecia, para quem pratica 

exercícios aeróbicos, frutas, e foi assim que a administração entendeu, juntamente com o CRAS, com 

a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde, que fosse distribuídas frutas as 

pessoas que ali estavam. Diz que não tem problema, pois estamos em março e em abril temos o 

aniversário do município, dia dezessete de abril, e o prefeito mandou colocar aqui para a comunidade 

em geral que aquela festa tradicional, com banda, com show, cachorro-quente, refrigerantes e tudo 

que a comunidade tem direito vai acontecer novamente, e ele disse que se precisar até carne assada 

ele faz. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Governo: Fala que seguindo na linha de raciocínio do colega Jairo, afirma que 

uma inauguração de uma academia é motivo de orgulho, e que é mais uma obra concluída e 

entregue, um espaço onde as pessoas vão ter uma oportunidade de fazer um exercício físico 

corretamente. Fala que sobre a relação de distribuição de fruta deste evento, ressalta que isto não foi 

por falta de dinheiro, foi apenas para ter uma relação de exercício físico e uma alimentação saudável. 

Acha que se não faz a crítica vem e se tu faz a crítica vem também, e que aí fica difícil de achar um 

meio termo. Ressalta que o importante de tudo isso, e o resultado de tudo isso é que as coisas estão 

acontecendo em Capão do Cipó, obras estão sendo concluídas e obras estão sendo entregues e 

quem vai ganhar com isso é a comunidade. Pede aos colegas e as pessoas que estão ouvindo para 

que façam uma corrente de oração e uma corrente de pensamento positivo em nome do seu Valdemir 

Pinto, que está internado na UTI com problema grave. Ressalta que o seu Valdemir Pinto é muito fácil 

de falar no mesmo por que todo mundo conhece e sabe da liderança que o mesmo exerce no 

município, presente em todas as cavalgadas no mês de setembro, pessoa que foi determinante 

sempre para que as cavalgadas acontecessem, mantendo a tradição. Pede para que todos façam 

uma corrente de oração e uma corrente de pensamento positivo pela melhora do seu Valdemir Pinto. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, 
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PP: Fala sobre dois assuntos com relação escutando aquela história do micro e da kombi do Carovi, 

diz que é simples, se foi licitado micro é um valor, se está andando numa kombi diminua seu valor, 

resolvido o assunto, há não ser que estiver lotado, mas acha que não deve estar. Mas isso tem que 

ser feito uma correção, é dinheiro público, simples assim e não vamos complicar. Diz que tiveram 

alguns fatos, quando esteve presidente da câmara, que daqui duzentos anos, uma expressão, diz não 

esquecer, foi quando na sessão Solene da Câmara de Vereadores o seu Valdemir levantou e lhe 

entregou o colete que ele fez a cavalgada. Diz que são coisas simples, mas que marcam. Quando o 

colega Miguel pediu uma corrente de oração devemos fazer por ele e pela família, pelo neto que está 

lá na escola conosco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala ao senhor presidente como os vereadores 

que desempenham um papel público e não tem como ficar alheio ao que acontece na volta, tem 

assuntos e fatos que envergonham. Refere-se ao que está acontecendo na política nacional e que 

muitas vezes ficam tentando economizar e muitas vezes discutindo e levando tudo a “ferro e fogo”, e 

que logo ali em cima todos sentados ao redor da mesa, uma mesa farta repartido o que todos sabem 

muito bem. Afirma que não tem como ficar livre. Fala que começa a pensar e se questionar, pois um 

país rico que nem o nosso, com gente nestas filas de SUS morrendo por falta de atendimento e gente 

enriquecendo e deixando estas pessoas morrer. Faz uma espécie de desabafo por que temos a 

obrigação de não ficar alheio a este tipo de situação e é este tipo de situação que envergonha, e cabe 

a nós lutarmos com as armas que temos e é chumbo fino, mas temos que ir lutando e ter esperança 

de um país melhor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala sobre a ida em Não-Me-Toque, na 

Expodireto, e que foram o seu Alcides, a Michele, a própria e o Caetano era motorista, e que foram 

convidar o pessoal para expor na 5ª Expocipó e fechar os contratos que já estavam meio 

encaminhados, e graças a Deus foram super bem. Afirma que conseguiram mais três empresas que 

não viriam à feira, pois não sabiam da data da feira e por não ter recebido a papelada da feira anterior 

com os contatos tudo ali, e que então valeu muito a pena terem ido lá. Ressalta que ficaram o dia 

inteiro lá e que foi cansativo, e que foi a primeira vez que foi lá, e que é um lugar belíssimo e que é um 

lugar para o agronegócio mesmo. Ressalta que o seu Meneghini estava fechando a mão em termos 

dos shows, mas para um dia chegar ao patamar daquele lá vai levar alguns anos. Fala ao colega 

Diego que ficou muito feliz quando o colega se levantou da cadeira e foi falar no ouvido da própria 

para enviar estes convites para o deputado Pedro Westphalen e o Marco Peixoto. Ressalta que já 

entregou o convite para eles, e que para o Marco Peixoto entregou o convite mesmo, pois o mesmo 

estava convidando o pessoal para a posse dele do Tribunal e que daí a própria entregou para o Marco 

e para o seu Pedro, mas que com certeza amanhã mesmo vão fazer os novos ofícios e já vão 

encaminhar novamente. Ressalta que a verdade verdadeira é que juntos somos mais forte. 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 estava olhando hoje os números do 

campeonato do ano inteiro, sessenta mil e quinhentos prorrogável por cinco anos, os trinta e sete já 

foi pago. Diz que fez as contas e a ponte do Passo do Cardinal, se não fizer até o inverno vai ser um 
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sério problema para quem cruzar ali, fazer um aterro vai mais de cem mil. Diz que tem que dar uma 

olhada, cabe aos vereadores, ver o que foi pago para os jogos em Santiago, no torneio que a CBF 

pagou ali, a Federação pagou por jogo, aí vão ver e tirar as conclusões, pois têm que fazer as contas 

quantos domingos dá num ano. Não foi possível transcrever o restante da fala do vereador, 

devido queda de energia elétrica e não ter sido gravada essa parte, mas o vereador usou seu 

tempo regimental todo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

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

O vereador usou seu tempo regimental, porém devido queda de energia elétrica, houve 

interrupção da gravação, portanto não pode ser transcrito seu discurso. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O vereador usou seu tempo regimental, porém 

devido queda de energia elétrica, houve interrupção da gravação, portanto não pode ser 

transcrito seu discurso.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, 

PT: Parabeniza as mulheres cipoenses do município de Capão do Cipó, e ressalta que tem três 

mulheres que ama na vida: que é a sua esposa, a sua filha e a sua mãe, que é a mãe dos seus filhos. 

Afirma que sempre diz que por uma mulher nasceu e por uma mulher morrerá, e que a todas as 

mulheres cipoenses e do Brasil todo já estão mandando no mundo e vão continuar mandando, se 

Deus quiser. Fala rapidamente a vereadora Regina que não é o “Jaques da vida”, diz que é vereador 

igual a mesma e está aqui para representar o povo. Sempre diz que antes de falar do próprio pense 

bem antes de falar por que se o próprio souber alguma coisa fala e não tem medo de ninguém. 

Ressalta que falaram do governo federal e que agora vai falar do jogo de futebol. Afirma que se lá 

estão roubando, aqui também estão, por que mil e duzentos para cinquenta fins de semana, que dá 

num ano, e daí para chamar as mães para dar banana aqui na praça, e que podem fazer academia, 

mas agora umas mães saírem do interior para comer banana fica até chato e as nossas mulheres não 

merecem isto. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o senhor Presidente convida o 1º 

Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. GAB 036/2016, do Gabinete do 

Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 001/2016. OF. GAB 037/2016, do Gabinete do 

Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 002/2016. OFÍCIO 029/2016, da Escola Macedo 

Beltrão do Nascimento, convidando para jantar de comemoração, dia 12 de março, às 20h00min, no 

salão da escola. MOÇÃO DE PESAR 004/2016, dos vereadores aos familiares de Valderi Alves da 

Silva. 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 o Projeto de Lei 007/2016, 

sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e 

votar: REQUERIMENTO, do Líder de Governo, solicitando urgência especial ao Projeto de Lei 

007/2016, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 007/2016, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 

de 2016”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 004/2016, dos vereadores aos familiares 

de Valderi Alves da Silva, aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente informa que os 

projetos de leis serão publicados no mural, para maior publicidade e em cumprimento a lei. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 15/03/2016, no mesmo 
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horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado os 

trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, 

discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1º Secretário da Mesa. 

Capão do Cipó, 08 de março de 2016. 

 

 

 

 

 


