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ATA N° 09 / 2016 (Ordinária) 

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril 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 08/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 29/03/2016, 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. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de 

seu tempo regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

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

87.9. Tem um pedido, o qual diz não saber a quem irá fazer, pois o secretário do Planejamento parece 

estar meio longe e será difícil falar com ele, tem um cano estourado no Kiko, fica na lavoura do 

Gelson Weidmann, desde cedo jorra água, ligaram para cá, mas desde a tarde não tinham atendido. 

Diz que sai muita água, e a máquina está colhendo. Diz que seria esse o serviço, mas não sabe a 

quem pedir, pois o homem está longe. Não sabe como irá falar aqui, não sabe como funciona, mas o 

prefeito se ausentou do município, fora do Estado e não passou a prefeitura para o vice-prefeito. Acha 

que teria de ter feito ata passando a prefeitura para o vice-prefeito assumir os trabalhos, pois a lei 

eleitoral diz que a partir de maio, quem irá concorrer a prefeito, no caso o vice, ele não assina, mas 

até maio pode assinar. Não vê qual é a dúvida, ou ele não confiou no vice, e se não confia tem o 

presidente aqui na Câmara que pode assumir lá também, é lei. Diz que deixar o município sem 

ninguém atendendo como chefe do Executivo e ir para fora do Estado, é só aqui que acontece. Diz 

que isso se torna até ridículo para os vereadores, sendo que muitas vezes o prefeito foi a rádio dizer 

que pouco se ‘lixava’ para os vereadores e para a Câmara de Vereadores. Acha que agora ele pouco 

está dando valor para a Prefeitura, pois sai e não deixa ninguém no lugar. Destaca achar que tem que 

ver as leis, pois até fica chato para os vereadores estar ‘batendo’ nisso. Frisa que o vice poderia ter 

assumido sim, pois a lei eleitoral está ali para quem quiser tirar, que são quatro meses, primeiro eram 

seis. Fica indignado com isso, pois é complicado. Torce que não aconteça nada, mas se acontecer 

qualquer coisa, como irão fazer. Fica esse seu palavreado, como diz o gaúcho. Acha que teria que 

fechar a Secretaria do Meio Ambiente, aliás diz que a do Planejamento, pois se todo mundo saiu de 

férias, liberaram todos os funcionários para a Secretaria de Obras, os operários e pedreiro, e os 

chefes todos de férias, diz não saber para que existe. Fala que o secretário do Meio Ambiente buscou 

tantos projetos, que lhe parece que irá criar uns ‘elefantes brancos’ aqui no município. Diz que pouco 

estão dando valor, pois as casas estão caindo e o pessoal de férias. Diz não entender isso e até 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 

 



0104 

 

gostaria que alguém o auxiliasse se é justo e certo isso. Diz ter outra reclamação sobre a aveia, e que 

o colega Miguel pode até falar, e que não irá criticar, mas lhe falaram que parece que será em torno 

de sessenta reais a bolsa. Não sabe bem certo, mas no comércio daqui tem a quarenta e quatro. Não 

sabe se é verdade, e por isso não irá criticar, mas lhe ligaram e vieram aqui na Câmara, de manhã, 

falar sobre isso. Foi na secretaria, o Miguel não estava, e o pessoal não sabia. Diz que não irá criticar, 

pois é uma coisa que não sabe, se soubesse iria dizer que está errado. Cita que um dos vendedores 

lhe falou que faltou um documentozinho para participar, mas tem a quarenta e quatro. Não sabe 

quanto à empresa que ganhou a licitação, se é realmente a sessenta, mas não pode dizer que é, pois 

não sabe a empresa que ganhou, e tem mais outro produtor que tem a quarenta. Diz que primeiro tem 

que ver para depois criticar, para que as coisas aconteçam. Sobre o parque diz que descarregaram 

dois caminhões de lixo lá, de novo. Acha que a Regina terá um baita trabalho pela frente, presidente 

da feira, pois ela manda uma turma limpar e a outra traz de novo o lixo. Destaca que do jeito que está 

indo, a coisa vai complicar. 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. Pede moção em nome da família do seu Abraão, ali do Entre Rios, amigo que 

nos deixou essa semana, também a mãe da nossa enfermeira Marta, dona Celi que faleceu, e a dona 

Ramona, do assentamento, conhecida e amiga. Diz serem pessoas bem vistas no município e sempre 

junto nos eventos do município. Fica seus votos de pesar a essas famílias que perderam seus entes 

queridos. Diz ao colega Alacir que andou hoje pelo assentamento e na Agrofel vários funcionários que 

trabalham ali lhe comentaram sobre o projeto que aprovaram aqui na Casa, para a compra da aveia, 

no valor de cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e um reais, para os pequenos produtores. Diz ao 

colega Miguel que faz parte da Agricultura, que colocou a eles, que só liberaram o recurso, nem a 

licitação não estavam sabendo o valor, quanto ia ser a saca, mas hoje pela manhã eles lhe disseram 

que o valor fixo foi um real e cinquenta o quilo de aveia. Se foi esse valor, diz sair sessenta reais a 

saca de aveia. Cita que tem produtor vendendo de quarenta e dois a quarenta e quatro reais a saca e 

nós iremos pagar sessenta. Acha que se comprasse direto sairia mais em conta, pois terá prazo para 

pagar, mas será alto o valor. Diz que eles lhe disseram que não adianta pagar caro, mesmo sendo 

mais tarde, e se fosse mais barato dariam um jeito e conseguiam. Disse a eles que entendessem que 

a Câmara de Vereadores só aprovou o recurso, e a licitação não foi aqui, foi a prefeitura e o valor do 

quilo de aveia foi a um e cinquenta. Diz que eles querem saber quem vai ajudar ao pequeno, pois 

eram para ganhar calçamento de mangueira, o que não ganharam e agora mais esse valor da aveia. 

Diz que eles lhe perguntaram qual era a promessa de campanha que foi. Diz quer fica até complicado 

de falar isso, pois uns disseram que não ajudavam e outros disseram que sim. Cita que ajudaram no 

preço alto, pois no preço baixo não estão ajudando. Sobre a Secretaria do Planejamento diz que saiu 

o Álvaro de férias, a Rose, juntamente com o prefeito e foram viajar. Questiona onde fica a 

responsabilidade. Diz que tem que ser do vice-prefeito, e se eles foram a Bahia fazer seu direito de 

férias, o vice-prefeito tem que assumir. Diz termos um município para tocar e as casas caindo e 

alguém tem que tomar providência. Diz que não é simplesmente sair de férias, e a Secretaria de 

Planejamento ficou sem ninguém, e passaram os funcionários para a Secretaria de Obras e ‘tchau’ 
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para o município. Diz que simplesmente saíram fazer seus direitos de férias e o município ficou. Diz 

que está o prefeito, o Álvaro e a engenheira do município. Destaca que saíram três da secretaria e 

mais o prefeito. Questiona se o município irá parar nesse dias que eles estão em férias, sendo que 

temos vice-prefeito para assumir esses dias. Diz que sobre as casinhas lhe falaram ontem que a 

empresa veio, ajudaram com mais dois mil reais em cima para ver se iam terminar, pegaram o 

dinheiro, foram embora e nunca mais deram as caras aqui. Fica triste, é lamentável ver esses fatos 

acontecendo. Diz que não está dizendo que não tenham direito de férias, mas que saísse um e depois 

que voltasse saísse outro. Diz que a secretaria está sendo paga, dinheiro nosso. Pede a Secretaria de 

Obras, lá no Ildo Garcia, Passo do Tibúrcio, cascalhamento e patrolamento na estrada. Diz que ali no 

Kiko desde cedo está aquela água invadindo a lavoura do Gelson Weidmann, e que amanhã o 

pessoal tome providência e arrume o cano, pois a água está indo fora. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Diz que dona Idene lhe ligou, está ouvindo, que esse pedidinho dela faz mais de ano e ela 

está preocupada, pois a gestão encerra esse ano e o vice a visitou e fez a promessa do pontilhão 

dela. Diz estar traduzindo letra por letra do que ela lhe ligou pedindo que falasse aqui na câmara, e 

que ele não esqueça. Diz que é ela e seu Jotão, onde estiveram lá, os visitaram e ficaram de arrumar 

a entrada dela, que nem a camioneta mais está entrando. Está apenas repassando apenas o pedido 

da dona Idene e do seu Jotão. Diz estar dado o recado. Mais uma vez agradeça aqui, sempre lhe 

falaram que não agradecia o tocaio do colega Rodolfo, o dentista, que mais uma vez lhe “quebrou um 

baita galho” e nunca falou no nome dessa pessoa aqui. Diz ser uma pessoa dedicada pela Saúde, 

assim como todos, não só ele, ali é uma equipe, como sempre disse aqui, que todos os municípios 

deveriam ter a Saúde que tem aqui. Deixa esse agradecimento em nome do Francisco e do doutor 

Rodolfo. Manda abraço ao “Bugre”, que lhe ligou e vai ouvir o programa, está em casa, do PSB, e 

nunca perde a Câmara de Vereadores. Diz que o Felipe também lhe ligou e sempre está assíduo na 

Câmara de Vereadores, lá no Carovi. Ouvindo os colegas a respeito do andamento da feira, acha e 

tem certeza que a presidente Regina já arrumou e cada um tem sua função. Não irá falar mais nada, 

pois ela passou os cargos para cada Secretaria, onde cada um tem sua função na feira e quem tem 

tomar essa responsabilidade de botar ou tirar esses materiais vai deixar para o ‘cara’, pois quando se 

dá uma função para alguém tem que ter o respeito pela pessoa. Diz achar que cabe a ele cobrar e ver 

por qual o motivo que um limpa e outro suja, pois deve ter alguém, ou alguém manda ou não manda. 

Diz que se passou a autonomia e o ‘cara’ está resolvendo, deixa que ele resolva. Não adianta se 

“meter no meio”, pois não vai resolver vir com disse me disse. Tem certeza que as coisas irão andar. 

Mais uma vez vê a Regina dedicadíssima com a feira. Acha que mais gente tem que se encampar na 

feira, como disse terça passada, pois a feira não é da Regina ou de quem for, e sim do município. 

Acha que todos deveriam fazer um pouquinho da parte que cabe a cada um para levar o nome do 

Capão do Cipó cada vez mais longe. Diz ser só com trabalho e dedicação de cada um que irão poder 

fazer um Capão do Cipó diferente, senão irá continuar a mesma coisa, só troca a roupa, pois as 

coisas serão iguais. Diz que se queremos as coisas andem, temos que fazer diferente, dar o exemplo, 

senão a coisa é feia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 
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(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala que hoje, 

cinco de abril, é o Dia dos Filhos, e feliz do casal que constituiu uma família e pode ter seus filhos, 

alegria de um lar e certeza de amparo na velhice. Agradece aos filhos que tem e aos filhos dos 

colegas, amigos, vizinhos, enfim de todos os filhos do município. Pede moção de pesar para a dona 

Ramona Pinto, falecida, grande amiga ali do assentamento que todos conhecem e sabiam da 

dedicação dela na família, na comunidade, sempre presente em todos os eventos do Santa Rita e dos 

demais assentamentos. Pede moção de pesar pelo falecimento do seu Abraão Chaves Ouriques, 

ocorrido dia três, deixou os filhos Rosane, Ilson e Fábio, o genro Roni e a neta Gabriela, grande amigo 

que tinha no Entre Rios e um grande tradicionalista, que orgulha muito em vê-lo, pois onde o 

enxergava sempre com aquele lenço vermelho e o traje gauchesco. Também moção de pesar pelo 

falecimento de Celi Bárbara Faturi Cantele, mas da técnica de enfermagem Martinha, conhecida no 

nosso município, dos quais essa senhora estava enfrentando grave dificuldade em sua saúde e veio a 

falecer ontem e residia aqui no município. Traz a essa Casa o Projeto-Sugestão 001/2016, que cria no 

município de Capão do Cipó o programa das casas funcionais para integrantes da Brigada Militar diz 

que já havia falado na sessão anterior que iria trazer esse projeto até a Casa, pois é de suma 

importância para que consigamos atrair para cá os ditos soldados da Brigada Militar, e que venham 

morar aqui com suas famílias. Acha muito importante, tanto quanto as câmeras que devem através do 

Executivo, no decorrer do tempo, colocar na cidade, pois é uma segurança maior para o povo. Pede 

que olhem com carinho o projeto, deu uma corrigida, alterou algumas coisas, e pede aos colegas que 

se depender da Casa que votem o projeto para depois cobrar do Executivo que faça essas casas, que 

os soldados da Brigada, o pessoal que tiver amparando a comunidade, tenha onde morar com suas 

famílias. Diz ser dessa maneira que conseguimos mais segurança para o povo. Fala que o nosso vice 

não assumiu a prefeitura e que ligaram para o jurídico em Porto Alegre, doutor João Afonso da 

Câmara Canto, e ele disse que se, por ventura, o vice-prefeito queira concorrer a cargo diferente a 

majoritária, ele não deve assumir seis meses antes, e não deve assumir o cargo, pois ele, dentro do 

PDT, é o pré-candidato do partido. Diz que no PDT Anselmo Cardoso é o pré-candidato, e 

entenderam e acolheram a responsabilidade e a indicação e a informação que passou o jurídico do 

PDT. Fala que se alguém tem outro entendimento, ou como lhe mostraram um documento antes ali, o 

entendimento do PDT era que seis meses antes ele não podia assumir o cargo. Sobre o prefeito estar 

onde está ou deixa de estar, diz que o importante é que o Anselmo não assumiu a prefeitura de 

Capão do Cipó. Agradece ao pessoal que participou da promoção do Salatiel, ali no Clube Aliança, no 

último domingo para angariar fundos para sua saúde. Diz ter sido um sucesso e logo, logo, se Deus 

quiser ele estará em nosso convívio novamente. Diz ao colega Ibanez que o serviço da dona Idene e 

do seu Jotão, viu que já está na agenda do secretário de Obras. Concorda que pode até ter sido 

promessa de campanha, mas tem certeza que até o final do mandato será feito, mas o quanto antes 

possível, não esperar até o final do mandato, pois está na agenda do secretário. Agradece e devolve 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pede moção de pesar a dona Ramona, a qual era uma 

amiga, pois sempre quando vinha ao Capão do Cipó chegava a sua casa, e até a levava em casa, as 
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vezes que estava a pé. Diz que era uma pessoa muito querida em toda a comunidade e deixou uma 

frase bem bonita, quando viva, e os filhos repetiram no velório, que ela queria morrer católica, 

gremista e do PT. Pesar aos familiares do seu Abraão, do Entre Rios, e a mãe da Marta do Posto. Faz 

convite para amanhã culto de sétimo dia da dona Ramona, às nove horas da manhã, no 

assentamento Santa Rita. Parabeniza todo pessoal do assentamento Nova Santiago, que é o Santa 

Rita, que dia oito de abril faz vinte e nove anos que estão aqui. Sempre volta e diz que se não fosse o 

assentamento nenhum estaria sentado na cadeira aqui, hoje, e às vezes são muito criticados por A, B 

ou C. Parabeniza a todos, pois foi com muita garra e muita luta, e só assim que o pobre consegue 

atender seu objetivo, que sempre foi através de luta, se não passasse dois anos debaixo de uma lona 

preta não estariam aqui, hoje, defendendo o nosso município. Parabeniza a todos os assentamentos 

daqui sempre ajudando, trabalhando e dando o melhor de si. Sobre a aveia diz que o pessoal da 

licitação, e o prefeito não é tão burro para assinar esse convênio com o ‘cara’ que ganhou a um e 

cinquenta o quilo de aveia, que dobrou o preço, de quarenta para sessenta. Diz que se o produtor já 

não tinha quarenta para pagar, imagina sessenta. Destaca que os vereadores aqui só liberaram o 

dinheiro, quem faz a licitação é a prefeitura, e duvida que o pessoal da licitação seja tão ignorante que 

não fez tomada de preço para comprar aveia de qualquer um a esse preço para passar aos 

produtores. Diz que irá ficar toda a aveia no pátio, e tenham certeza que nenhum pegará essa aveia a 

sessenta reais a saca, é fria. Não sabe se o Posto de Saúde está se prevenindo para a vacina da 

gripe, todos os municípios estão preocupados e não sabe se aqui tomaram iniciativa. Não adianta vir 

vacina para meia dúzia, e às vezes é “carta marcada”, pois sabe de uns quantos que é. Diz que seu 

pai e sua mãe nunca fizeram, e um dia foi no Posto e disse que iria fazer no lugar deles e lhe 

disseram que não podia, que não tinha mais. Questiona para quem deram essa vacina dos idosos. 

Ressalta que tem coisas que é “carta marcada”. Diz que não iria falar, mas vai falar da viagem para a 

Bahia, e se viesse um projeto, hoje, para fechar o Planejamento, iriam fechar, pois não tem nenhum 

lá. Diz que foi a dona Rose, engenheira, foi seu Álvaro, do qual compraram dez dias de férias e não 

sabe por qual motivo, mas vai voltar semana que vem, foi o seu Cristian que é o secretário e o 

prefeito. Diz duvidar que foram com o dinheiro deles próprios, pois dizem que foram sorteados da 

empresa de água para ir para a Bahia, enquanto os “próximos pagam o pato” aqui. Diz ser brincadeira 

em um ano político sair os três da Secretaria, sendo que tiraram todos os operários, sexta-feira, para 

não dizer que era primeiro de abril, dia da mentira. Destaca que saiu o secretário, a engenheira e o 

medidor, topógrafo. Diz que então não precisa de secretaria. Ressalta que depois vem falar que lá 

para cima fazem isso e aquilo de “tranqueragem”, mas se fazem aqui. Quer saber se eles estão 

cuidando se os ‘caras’ estão botando os canos e estão socando com o ‘sapo’, o socador para tampar 

os canos. Diz ser esse o lucro do ‘sapo’ que está para lá e lhe provem o contrário. Diz falar aqui e em 

qualquer lugar, pois passam o pneu da patrola para tampar os canos, que tinha que socar. Questiona 

se essa empresa é tão poderosa para dar viagem para todo mundo. Diz que criem vergonha, pois é 

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

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que irá falar sobre 

amenidades, o que também é importante. Fala que hoje começou um concurso de xadrez na Escola 
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Júlio Biasi, onde tem alunos de sua escola e daqui, e de professores, lá de sua escola, está sua 

pessoa e a professora Luciane, depois irão multiplicar para os alunos. Cita que está acontecendo na 

Escola Macedo Beltrão um curso de embutidos e defumados, em uma parceria do Senar e escola, 

sendo um compromisso assumido pela diretora Eliane, na época de campanha, de aproximar essas 

possibilidades para a comunidade. Diz ter doze abnegados carovianos lidando com porco, ovelha e 

tudo que é coisa. Diz que o curso é de terça a sexta-feira e para esse evento acontecer precisavam 

dos porcos e saíram à cata dos tais de porcos. Destaca que foi pedir, tocou para sua pessoa, e a 

primeira casa que chegou foi no seu Régis Scarton que, prontamente, “fichou” um porco. Na segunda 

casa em que chegou foi na do seu Osvaldo Froner que, prontamente, também doou um porco e disse 

mais, que a cada mês que precisarem, que a escola esteja com dificuldades na merenda, ele vai dar 

um porco. Diz que os presentes estão achando engraçado. Diz que também e será justo, o prefeito 

Meneghini doou um porco, assim como o senhor Antonio Cléo, o Dilo. Agora, falando sério, diz que a 

pessoa que está dando o curso, dona Dione, do Senar, irá ensinar amanhã a fazer charque de ovelha. 

Diz que a colega não é mais Patroa do CTG, mas na época da Semana Farroupilha seria bom. Cita 

que o Dilo doou a ovelha para fazer o charque que depois irá para a merenda. Diz estar contando isso 

para verem que as pessoas quando enxergam a dificuldade e um grupo de pessoas que são sérias e 

estão tocando a escola, a comunidade ajuda. Registra que têm na escola oito salas de aula, a partir 

da semana que vem quando terminarem os cursos terá oito quadros de cinco metros de comprimento, 

metade magnético e metade de giz, quadros zero quilômetro, doados pelo Leandro, irmão da diretora. 

Agradece ao secretário Adair que, gentilmente, proporcionou um caminhão para trazer os quadros de 

Santiago para o Carovi. Diz que qualquer frete é duzentos e cinquenta ‘pila’ e o Adair deu um jeito lá, 

o agradece por isso. Agradece ao seu Jorge, Jorge da Retro como o conhecem, que no domingo de 

manhã estava lá ajudando. Diz estar contando isso, pois assim que as coisas têm que ser e podem 

pegar esse exemplo da comunidade e trazer para o município e para a feira que a colega está 

tocando. Cita que se todos os segmentos da sociedade se “abraçar” as coisas acontecem, seja na 

Câmara, na Prefeitura ou na Saúde. Finalizando, diz estar na fase de agradecimentos, hoje, e 

agradece a atenção que a secretária de Saúde, Carine, dispensou a sua família, seu pai e sua irmã, 

ao longo do tempo em que esteve à frente da Secretaria, nunca olhando nada, simplesmente 

atendendo da melhor maneira. Diz não só com sua família, como todo Capão do Cipó. Deixa a ela seu 

muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Pede uma solicitação de 

serviço para a Secretaria de Obras que providencie a arrumação daquela ponte lá na Sepé Tiarajú, 

tem dois buracos enormes, um na entrada e outro na saída da ponte. Ano passado diz ter falado que 

o Agustinho teve que arrumar de tanto que foi solicitado, e está solicitando, encarecidamente, até 

porque tem o rapaz que trabalha nas Obras, ele mora ali perto, e diz não saber se tem saído por ali, o 

rapaz lá da Sepé. A Secretaria de Planejamento, diz não saber se pode solicitar agora ou não, pois 

acha estar fechada. Diz que onde foram trocados os canos, três vezes foram trocados os canos, mas 

não taparam os canos, na propriedade aonde vai para a granja do senhor Picoli, próximo ao senhor 

Odilon, o maquinário pesado passa em cima da própria granja e acaba estragando. Então diz que não 
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adianta trocar os canos e não tapar. Diz ter falado com o secretario de Obras e ele disse que não é 

com ele, é com o de Planejamento. Então acha que vamos aguardar ele voltar do passeio, se não 

estourar mais um cano que, às vezes, vai muita água fora. Deixa seus sentimentos aos familiares do 

senhor Abraão, diz que estava em Santo Ângelo e soube hoje ao meio-dia quase, do falecimento do 

senhor Abrão, da mãe da enfermeira Marta também, seus sentimentos, a dona Ramona foi sua 

amiga, aos familiares dela, teve um pouco e foi no enterro dela. Então, a todos estes familiares que 

Deus dê muita força, que ilumine, e quem tem fé, quem acredita em Deus, dispensa o desespero, e 

que a gente continue com a nossa fé. Pede limpeza ainda em toda a cidade, está precisando, tem 

lugares que os canteiros ainda estão precisando de limpeza, e agora tem inverno e solicitaria também 

a Secretaria de Planejamento que replantasse as árvores, principalmente na avenida, tem uns trechos 

faltando umas quantas árvores, que fizesse agora no inverno isso aí. Parabeniza a professora Eliane 

e toda diretoria dela, o colega professor Rodolfo, esse é um curso de embutidos muito bom, 

importante, é fundamental aos agricultores, acha. Diz que seu filho fez, um ano lá na Sepé Tiarajú 

teve esse curso de embutidos, muito bom, foi proveitoso. Acha que quem tem oportunidade deve 

fazer sim, ainda mais que estão se prontificando, dando de graça o curso e os suínos que está difícil, 

pouca gente está criando porco, até pelo alto custo do milho, não está se tornado viável. Sobre o 

almoço que foi feito beneficente ao motorista da nossa Saúde, o Salatiel, diz que não se fez presente, 

mas o pessoal do Lions também participou, o “Paulão” se dedicou, se esforçou, e só deseja ao senhor 

Salatiel uma boa recuperação. Deseja um bom trabalho a Maria Tramontina, que está no lugar da 

Carine, que ficou de secretária, e diz não saber se foi trocada ou inverteu os cargos, mas afinal a 

Maria que está de secretária, a partir acha que foi dessa semana passada, um bom trabalho a ela. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que no 

serviço público, dá para se dizer que ele não é fácil, pois o cargo te expõe a ser julgado, a críticas, 

enfim estão todos os dias sendo avaliados e, portanto não se torna uma missão fácil. Nesse sentido 

parabeniza a secretária Carine pela maneira justa e coerente que desempenhou seu papel durante o 

período que esteve de secretária, não olhando para lado partidário, atendendo todos de maneira justa 

e sai de cabeça erguida e com a sensação do dever cumprido, o que é importante. Nessa linha diz e 

acredita na Maria, desejando a ela e tendo certeza que a comunidade cipoense continuará sendo 

muito bem atendida no que diz respeito à saúde pública. Outro assunto colocado antes a respeito da 

compra de aveia, como falou em sessões passadas é um projeto interessante, que tenta, de alguma 

forma, auxiliar quem desenvolve a atividade leiteira. Sempre agiu e supôs que cada um tem sua 

função, e a Secretaria de Agricultura repassou o pedido para a Secretaria da Fazenda para que 

executasse a compra da semente, só que não sabe o preço e nem se foi comprada. O que argumenta 

é que bom se pudesse fazer a compra diretamente do produtor e pechinchar quatro, cinco reais e 

assim por diante e fazer um negócio direto, mas no serviço público sabe que não funciona dessa 

forma, tem que lançar edital e uma série de documentação exigida, teste de germinação e todas as 

demais questões que sabe que tem que ter. Diz que o edital foi lançado e amanhã irá se certificar, se 

é que saiu e foi executada a compra, mas era público e poderia vir quem quisesse. Fala que dá para 
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reunir os produtores beneficiados ou que deram seu nome para receber e se converse com eles. Só 

quer deixar claro que no serviço público não se pode fazer a compra direta, tem toda uma série de 

quesitos a responder, onde quem está vendendo tem que acertar, e muitas vezes eleva o preço. Não 

saberia dizer agora, pois a sua função nisso foi entregar o pedido na Secretaria da Fazenda, e não se 

envolveu, como nuca se envolve com questões de compra. Tem certeza que o pessoal ali segue 

rigorosamente o que manda a lei e vão ver o valor real que saiu a compra dessa aveia. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Governo: Fala sobre o calçamento de mangueiras, que foi falado antes, e que o secretário de 

Agricultura está empenhado e acha que se não se engana no final de semana este calçamento vai 

acontecer. Ressalta que o colega Jairo o corrigiu agora, dizendo que já foram feito para dois 

produtores, e o secretario está muito empenhado, e que as pessoas que estão classificadas, que o 

mesmo nem sabe quem são, podem ficar tranquilas disto. Fala a respeito das moradias funcionais, 

colocada pelo colega Jairo, e diz que é uma grande ideia e de prontamente pode contar com seu 

apoio a respeito deste projeto. Afirma que o município só tem a ganhar com isto e é muito 

interessante o pessoal da Brigada ter onde parar, enfim ter um brigadiano morando aqui no município 

é muito interessante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS, Representante de Partido, SD: Sabe que a câmara já encaminhou os pedidos de moções 

a dona Ramona, seu Abraão e a dona Celi Cantele. Ficou até surpreso hoje, pois não sabia da morte 

da mãe da Marta, e o último dia em que esteve ali ela se encontrava bem. Diz que a vida é assim 

mesmo, e as coisas são passageiras mesmo, mas que Deus conforte os familiares, é o que nos resta 

e quem já passou sabe o que é difícil mesmo. Parabeniza ao colega Rodolfo e diz achar ser um 

grande projeto da Escola Macedo Beltrão e já ouviu muita gente falando da outra vez que saiu esse 

curso de embutidos, que muitos participam. Torce e sempre diz que as coisas têm que ter 

continuidade, que isso que é importante, e que mais gente se agregue e continue fazendo os cursos 

de embutidos, de grande vantagem. Parabeniza em nome do colega e da direção da escola Macedo 

Beltrão, do Carovi. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Passa notícia aos que aguardam suas casas, que não saem, que 

tem uma esperança, pois hoje o banco Província passou e-mail para a Prefeitura dizendo que o 

município está autorizado a destituir essas empresas sem-vergonhas e contratar outra empresa que o 

banco paga essa outra empresa e tira esses “falcatruentos” de lado para ver se saem as casas, 

definitivamente. Sobre a aveia sessenta e um com vinte irá sair a saca e só teve um participante, o 

que diz ser uma pena, muitos não puderam participar, mas o edital foi aberto e publicado e não vieram 

por que não quiseram. Questiona o que irão fazer. Cita que pega aveia quem quiser e puder, e quem 

tiver mais necessitado, agora aquele que se inscreveu e não quiser, ninguém obrigará a pegar a veia. 

Parabeniza a Maria que assumiu a secretaria e também agradece a Carine, a qual o povo aprovou a 

gestão. Fala sobre o IPTU, onde terça-feira passada disse que o desconto era de vinte por cento e no 

jornal falou que disse trinta por cento. Pede uma correção, pois é vinte por cento até trinta de abril o 

desconto do IPTU. Faz convite para festa de aniversário do município, com abertura dia onze de abril, 

segunda-feira, em frente à prefeitura, às dez horas da manhã, e das oito as nove e trinta horas, na 
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segunda-feira, no CTG, haverá palestra do Conselho Tutelar e domingo, dia dezessete, festa aqui na 

praça municipal, haverá distribuição de cachorro-quente, refrigerante, bolo de aniversário de 

dezesseis metros, sorteios de brindes, brinquedos infláveis, animação da Banda Yandê. Caso chover 

avisa que a festa será no ginásio municipal. Fala a todos os munícipes que essa gestão está com as 

contas de dois mil e quatorze aprovadas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que o vereador Jairo falou da 

aveia, o próprio ressalta que é sessenta e um reais o saco, e que se comprarem esta aveia vai ficar aí 

e o município vai perder. Ressalta que é simplesmente não homologar e fazer outra e que não tem o 

que fazer, e que é para comprar de um produtor direto e dispensa e deu. Afirma que com um preço 

desses é roubar dinheiro público, e o “cara” que colocou este preço aqui, afirma que este é ladrão do 

dinheiro público e pronto. Fala do estado e que a coisa está feia, pois o Sartori até agora não disse 

para que veio. Ressalta que oito vezes para pagar os professores e que não tem mais segurança e 

estão matando gente todo dia, pois não tem mais Brigada para cuidar, e a nossa está complicado. 

Fala que aqui no Capão do Cipó também é um problema e imagina nestes municípios grandes e 

quantos brigadianos irão se aposentar até o fim do ano. Torce que mude o quadro, e que é igual 

quando falam para tirar sua “madrinha”, mas o próprio afirma que vão sofrer para tirar sua “madrinha” 

de lá. Afirma que o PSDB fez de tudo, disseram que estava errada a contagem de voto, e que 

quiseram cassar nisso e naquilo e agora querem que o povão diga que não votaram para ela. 

Ressalta que entrou uma turma do PMDB e os “bons” ficaram e acha que tomaram uma rasteira e o 

Michel Temer foi “para o mato” esta vez que quis subir no poder não pelo voto, pois o próprio sempre 

disse que se tivesse que cassar um, tinha que cassar os dois e que não tem que dar “colher de chá” 

para nenhum dos dois que foram eleitos. Afirma que então é muito complicado, e que os ministros 

deram uma rasteira nos próprios companheiros deles que soltaram bomba, e que então acha que 

desta vez não era dança, e que o Moro já “morou” mesmo e já se foi lá para os “quintos” e acha que 

aquele é PSDB puro, e que quem colocou ela lá que foi o povão não vão deixar tirar. Ressalta que o 

primeiro “cara” já falou do Bolsa Família e que pegaram o dinheiro para dar Bolsa Família e já estão 

falando dos pobres. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Bancada, PP: Diz ao colega Jaques que é obrigado a discordar, pois não pode 

passar batido e não podemos condenar um juiz do estilo do Sergio Moro, que está pondo a 

descoberto, sabe-se lá se dá para chamar de quadrilha, mas que quebraram a maior empresa pública 

nossa, que é a Petrobrás. Discorda e acha que o juiz Moro deveria ser fortalecido e o que é de ruim 

tem que sair, seja PP, pois seu partido está todo mundo lá, acha que uns quarenta e todo mundo está 

enrolado. Destaca que esses ‘cara’ tinham que ser todos presos. Em sua opinião tinham que ser 

presos todos os deputados do PT, do PMDB, do PP, não sabe se de outros partidos, a Dilma, o Lula, 

todo mundo, pois está provado, reprovado e comprovado que tem rolo. Diz ser sua opinião. Esqueceu 

de agradecer ao Elso Engleitner que também os ajudou. Fica o convite para amanhã, se quiserem, 

acha que a professora permite de alguém participar do curso, pois ainda tem quarta, quinta e sexta e 

quem quiser que apareça lá. Com as doações que ganharam, que estão sendo transformados lá, 

serão usados no primeiro café colonial da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, que acontecerá no 
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dia quatorze de maio, onde serão oferecidos para quem for lá mais de quarenta e cinco pratos 

diferentes e por um preço módico, bem menos de vinte reais. Diz que tudo isso é para reerguerem a 

escola. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala ao senhor presidente que também vai ter que discordar 

com o colega Jaques a respeito de toda esta turbulência que está acontecendo, por que o próprio fica 

pensando que todo este dinheiro que saiu para fora e pessoas desviaram, e que parem para pensar e 

lembrar-se de um “SUS da vida”, de uma fila de hospital e acha que quem se apropria do dinheiro 

público em cima de pessoas que não têm condições é uma barbaridade e tem que pagar, e que isto é 

um pensamento do próprio. Ressalta que não está aqui fazendo referência defendendo um partido em 

detrimento do outro, independentemente de partido político quem roubou ou quem fez coisa errada 

tem que pagar, e que este é um pensamento do próprio e é desta forma que pensa independente de 

partido político e que não interessa se é PMDB, PT ou se é PP. Seja o que for o que quer é um Brasil 

melhor, e espera que não aconteça também parcelamento nos salários dos servidores federais, que 

tem uma conversa que poderá acontecer parcelamento dos servidores federais, e o que vai dar com 

isto daí já não se sabe. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta a Mesa Diretora, seus colegas 

vereadores, pessoas que se fazem presentes e aos ouvintes da 87.9. Dá os parabéns pela 

organização do baile “Só delas”, das “dengosas”, sábado, que estava muito bom. Diz que a Marilene 

estava, e sua loja desfilou, a loja da Adriana, a loja da dona Vera e a dos calçados da Juliana também 

desfilaram. Afirma que foi uma festa maravilhosa mesmo, e que já estão esperando o ano que vem. 

Se junta aos colegas vereadores dando os pesares à família da dona Ramona e também do seu 

Abraão, e também ficou sabendo hoje de tarde que a mãe da Marta havia falecido, por que a Tanise 

estava na prefeitura e contou para a própria e a própria não sabia. Fala a colega Margutti que quando 

solicitou estrada na semana passada a própria cobrou do secretário Adair sobre o que estava 

acontecendo, pois o Diego também falou, ressalta que o Adair colocou para a própria que nunca 

nenhum dos dois chegou pedir estrada em nenhum lugar. Ressalta que iria dizer isto aqui e que 

qualquer coisa os mesmos também podem se dirigir direto ao mesmo e pedir para o mesmo e pode 

até anunciar aqui quando tiver começando a coisa. Fala que a ideia do café colonial é maravilhosa e 

podem contar com a própria e com toda sua família, pois adora este tipo de comilança. Deseja 

bastante sorte e sucesso para a nova secretária Maria, e fica muito feliz que ainda existem pessoas 

com caráter iguais a Maria. Manda um grande abraço para a Maria e sabe que sempre pode contar 

com a própria. Fala que sobre a feira estão trabalhando e está fazendo o que pode, ressalta que a 

estrutura da feira é com o prefeito Alcides, Anselmo e seus funcionários. Agradece e devolve a 

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

ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Diz ter falado com o pessoal que está fazendo a rede de 

água e disseram que alguns lugares têm que mudar o projeto, por que é no chegar à casa das 

pessoas e a engenheira não está aí ele disse e estão parados, alguns, por isso, que é por um lugar e 

o produtor quer que mude. Não sabe quando ela volta, e darão início a isso. Sobre a aveia diz que em 

dois mil e quatorze e dois mil e quinze foi comprada de produtores, e que se faça uma dispensa de 
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licitação e se compre a aveia, pois a retro escavadeira, a Randon, na feira foi comprada por mais de 

duzentos e vinte mil e foi feito dispensa. Acha que aveia seria mais justo fazer dispensa de licitação e 

comprar do produtor a quarenta reais do que vender a sessenta e um para o produtor. Ressalta que 

isso não é ajudar o produtor da bacia leiteira cobrando sessenta reais a bolsa, é prejudicar. Fala que a 

bacia leiteira já está quebrada e agora imaginem cobrar sessenta reais a bolsa de aveia de quarenta 

quilos. Diz achar uma injustiça e diz ao colega Miguel achar que o prefeito terá bom senso e não vai 

assinar esse edital que saiu para a compra dessa aveia, pois seria complicado. Quando se fala na 

feira, de vereadores participar, diz se preocupar, pois na feira passada aqui foi dito, que na feira 

aquela tinha até “caixa dois”, que o Carlinhos Malheiros fez, e era presidente. Diz que aqui na Câmara 

de Vereadores foi dito que tinha “caixa dois”, e por isso se preocupa em participar, pois, de repente, 

amanhã ou depois os acusarão de ter “caixa dois” de novo. Fala para verem como as coisas mudam, 

pois hoje os vereadores têm que participar, mas no passado diziam aqui que tinha “caixa dois”. Fala 

que tem que ter muito cuidado com o que falam, está gravado e está na ata para quem quiser ver o 

que foi dito aqui nessa Casa. Não irá participar por causa disso. Irá à feira, mas não participa. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o 

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

GAB. 055/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 829/2016. OF. GAB. 058/2016, do Gabinete 

do Prefeito, enviando Leis do 824/2016 ao 828/2016. OF. 11/2016, da Secretaria de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, convidando para III Encontro Municipal de Educação, das 8h30min às 

16h30min, do dia 13 de abril de 2016, no CTG General Gumercindo Saraiva, e convidando para 

abertura solene da Semana do Município, dia 11 de abril de 2016, às 10h no Largo da Prefeitura. 

PROJETO DE LEI 004/2016, do Poder Legislativo, que “Altera a redação do artigo 2º, da Lei 

Municipal nº 767/2014, que dispõe sobre o auxílio-alimentação aos Servidores da Câmara Municipal 

de Vereadores e dá outras providências”. OF. 04/2016, da Secretaria do Desenvolvimento Social e 

Habitação, convidando para evento em comemoração aos dezesseis anos do município de Capão do 

Cipó, que será realizado no dia 17 de abril de 2016, na Praça central a partir das 16h. OF. 05/2016, da 

Acamvale, informando que a partir de 31 de março de 2016 os vereadores que fazem parte da 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal estão se licenciando dos respectivos cargos até as eleições 

municipais, conforme preceitua a legislação eleitoral. MOÇÃO DE PESAR 006/2016, dos vereadores 

aos familiares de Abraão Chaves Ouriques. MOÇÃO DE PESAR 007/2016, dos vereadores aos 

familiares de Celi Bárbara Faturi Cantele. MOÇÃO DE PESAR 008/2016, dos vereadores aos 

familiares de Ramona Figueiredo Pinto. CONVITE, da Câmara de Vereadores de São Pedro do Sul, 

para palestra do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sobre as contas municipais no 

encerramento de gestão e a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano eleitoral, dia 07 de abril de 2016, 

das 16h às 18h, na Câmara de Vereadores de São Pedro do Sul. PROJETO SUGESTÃO 001/2016, 

do vereador Jairo de Lima Charão, que “Cria, no município de Capão do Cipó, o ‘Programa de 

Residências Funcionais’ para os integrantes da Brigada Militar e dá outras providências”.  Após o 

senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 006/2016, dos 

vereadores aos familiares de Abraão Chaves Ouriques, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 
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PESAR 007/2016, dos vereadores aos familiares de Celi Bárbara Faturi Cantele, aprovada por 

unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 008/2016, dos vereadores aos familiares de Ramona Figueiredo 

Pinto, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, 

que será dia 12/04/2016, no mesmo 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, 05 de abril de 2016. 

 

 


