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ATA N° 10 / 2016 (Ordinária) 

Aos 12 (doze) 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 09/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 05/04/2016, 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. O 

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

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Semana passada esteve 

em São Pedro do Sul a convite do conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Marco Peixoto, que 

estava em audiência lá na Câmara de Vereadores, e fez algumas colocações que criou um gabinete, 

parecido com o gabinete das Cidades, para atender aos prefeitos e presidentes de câmaras quando 

tiver algum problema que eles ajudam a resolver. Diz que eles não vão aliviar para ninguém, mas 

estão para ajudar quando tiver problema, com uma equipe técnica lá, e às vezes é pouca coisa e eles 

ajudam resolver. Diz que uma das coisas que achou importante e será para ano que vem, que se o 

prefeito for apontado, o secretário irá pagar junto, se fizer coisa errada o prefeito será apontado, mas 

o secretário será apontado junto com o prefeito. Diz que o Tribunal de Contas acha que não é justo o 

prefeito pagar uma conta que, às vezes, foi erro de secretário, e a partir do ano que vem o secretário 

será apontado junto, caso houver apontamento. Diz achar justo, pois termina o mandato o prefeito sai, 

dali uns dias ele é apontado e chama o secretário pode ter feito alguma coisa errada, não diz que 

faça, mas que não devia e quem pagará é o prefeito e essa é uma das coisas boas que irá acontecer. 

Sobre as casinhas, tiveram reunião com o prefeito, que lhe ligou e segunda tiveram reunião, está 

complicado, pois a verba que tem é pouca para terminar e as empresas que estavam interessadas 

desistiram. Diz que a solução que acha que será é colocar esse restante da verba que falta, no Fundo 

Municipal de Habitação e contratar pedreiros local, talvez os usuários ajudarem que aí talvez de para 

fazer. Acha que todos têm que se ajudar um pouquinho agora, pois senão ficará difícil e a casa será 

para sempre dos moradores e se cada um ajudar um pouquinho, acha que as coisas podem 

acontecer e é uma solução. Diz que o prefeito pediu auxílio para ajudar a fazer o aterro da ponte, mas 

achou um rascunho, pois guarda alguma coisa, e saiu um leilão em cinco de agosto do ano passado, 

como mostra em documento, no valor de duzentos e vinte e cinco mil, onde diz que cem mil serão 

para o aterro da ponte. Estranha, pois se não foi feito o aterro, onde foi parar esses cem mil. Diz que 

saiu no site da prefeitura e desde o ano passado guardou e hoje achou. Diz que às vezes critica 

alguma coisa e tem gente que acha que está errado. Não sabe, mas alguém irá ter que explicar onde 
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foi parar os cem mil que era para o aterro da ponte e o restante era para contrapartida do colégio Julio 

Biasi. Fica preocupado, pois colocaram que foram vendidos bens inservíveis, sendo que um trator 

2009 e gabinado não é inservível, pois muitos produtores não têm esse trator. Diz que o “peixe morre 

pela boca”, e parece que o vice-presidente deu um discurso assumindo o governo do nosso país, em 

rede nacional, e a presidente nem cassada não foi. Diz que tem que se ter um pouco de consideração 

e na política a coisa é complicada. Fala dando risada, pois é a realidade, e não sabe se vazou a 

informação ou não, mas imaginem o vice assumindo, o Renan Calheiros do jeito que está o “pepino” 

dele, o Eduardo Cunha já o “pepino” apodreceu, tem que chamar o Tiririca que acha que é o único 

que se salva desses. Diz que é triste, brinca falando, mas é a realidade do nosso país, ruim de falar 

em política, pois até fica com vergonha vendo o que acontece. 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 que essa semana 

comemoramos dezesseis anos, nosso município é uma criança fazendo dezesseis anos, onde se 

criou, nasceu, estudou e tem amizades, e com essas amizades e as pessoas que temos, o município 

vai crescendo dia a dia. Para nós, hoje, diz que dezesseis anos Capão do Cipó ainda é criança, mas 

em qualidade de pessoas e de município tem que levantar as mãos para cima e agradecer a Deus, 

pois vivemos num município que tem algumas violências, mas graças a Deus em nível de outros 

municípios e estadual e federal são piores que nós. Diz que o que mais importa hoje é o município 

jovem que tem muito a crescer. Ontem teve a abertura ali no CTG, onde os conselheiros fizeram 

palestra aos alunos das escolas, sobre drogas. Quer parabenizar a atitude dos conselheiros em fazer 

essa palestra aos estudantes, nossos filhos que, realmente, essa tal de droga está afetando muito o 

município e as escolas. Parabeniza a Marizane, ao Robson, a Simone e a Adriana pela atitude. Diz 

que no Entre Rios lhe pediram que fizesse pedido de roçada na Vila do Entre Rios. Mais uma vez diz 

que seu João Machado, quem vai ao compadre Ademir, já pediu várias vezes as cargas de pedra que 

está precisando, pois quando chove não consegue sair de lá. Pede que o secretário mande colocar. 

Hoje pela manhã diz que pessoas vieram os visitar aqui na câmara, e um pequeno agricultor 

comentou sobre o calcário dele que ele plantou a soja, era para tirar a soja e eles iriam semear o 

calcário, e agora ele tirou e não tem retro. Diz que ficou um ano parado na terra dele esse calcário e 

agora ele precisa semear esse calcário para plantar o trigo e não tem uma retro para colocar. Cita que 

ele não sabe o que fazer, se pagará particular ou que lado seguir para ser semeado o calcário. Sobre 

o recurso que o prefeito queria que a câmara e os vereadores ajudassem, sobre a ponte do Cardinal, 

diz achar ter coisa errada, pois cem mil para o aterro da ponte e cento e vinte e cinco mil para a 

escola, para que mais dinheiro, se ficou dinheiro. Quer saber onde foi esse dinheiro, pois o aterro até 

hoje não foi feito. Diz que foram colocadas umas terras lá e terão que tirar, pois não é daquele jeito 

que se faz. Diz ter coisa errada. Diz que uma moradora da Sepé lhe ligou que ontem foram mandadas 

umas cestas básicas lá para a Sepé e que uma cesta básica ficou na casa da secretária e não sabe 

para quem que foi, mas que uma ficou, ficou.  Diz que não sabe se para algum morador ou vizinho e 

que essa pessoa lhe ligou e quer saber para que destino vai sair essa cesta básica que foi até a casa 

da secretária. Diz que hoje foi destinado um caminhão de pneus que estava lá no parque da 



0117 

 

Expocipó, pela parte da tarde, foi para um morador do município, como estão sabendo. Só quer saber 

o valor que saiu, pois saiu um valor fixo do pagamento desses pneus para esse senhor, e tinha pneu 

ali que dava para fazer o recape, de patrola, de retro e até mesmo de carros. Diz que tinham pneus 

bons ali, mais de cem pneus em cima do caminhão. Quer saber o destino e com certeza entrou 

dinheiro nos cofres da prefeitura, pois de graça diz acreditar que não foi. Agradece e devolve a 

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

munícipes, rádio 87.9. Faz um pedido e diz que parece que mais uma vez cruza o caminho das 

pessoas, sobre um abrigo escolar, o qual dá a solução, pois esse abrigo é para uma criança, que não 

é dos privilegiados que vão buscar em casa, é uma criança que espera no mata-burro, no alto da 

coxilha e ele postou, inclusive, uma foto em seu face, chovendo. Acha que com toda razão, e não tira 

a razão do aluno que postou essa foto, pois foi lá com o vice-prefeito olhar o abrigo e tem uns ali 

descendo quem vai para o Mamoneiros, tem na esquina que está ali se deteriorando e nem usando 

estão, em cima do barranco, é só tirar dali e botar para aquela criança que precisa, filho do Ronaldo, e 

tem até problemas de saúde o menino. Diz que ele precisa desse abrigo, e que foi com o vice-prefeito 

lá olhar para botar o abrigo. Faz mais uma proposta, pois se o abrigo não for feito em três meses, 

fará, como no passado já fez. Diz que daí irá mandar fazer o abrigo, se não sair, promessa sua para 

essa criança, que fique tranquilo que faz, sem custo nenhum, se não tiverem boa vontade de fazer, 

fará. Vendo o que o colega Alacir falou, diz ser bom e uma das grandes medidas do Tribunal de 

Contas, pois não é justo o prefeito “pagar o pato” sozinho por secretário incompetente. Diz que se 

roubou e se desviou, paga também, é o mínimo que o Tribunal de Contas tem que fazer, pois é uma 

vergonha. Acha que a dívida tem que ser dividida sim, pois se o “cara” é gestor, responsável pela 

secretaria e não tocou direito, e o dinheiro é público, ele tem que pagar junto com o prefeito. Diz achar 

uma bela atitude do Tribunal de Contas e importantíssimo. Outra coisa que viu o presidente 

comentando, e até lhe passaram uma cópia, dos leilões onde dizia que uma parte iria para a escola 

Julio Biasi, e a outra parte, cem mil, para a ponte do Passo do Cardinal. Diz não estar entendendo, se 

é que andaram pedindo mais dinheiro ao presidente, pois esse aterro não termina nunca. Diz que tem 

que haver alguma coisa. Acha que os vereadores têm a obrigação de fazer a coisa transparente, 

informar o prefeito e ele vir aqui ou mandar o secretário dizer o que foi feito com o dinheiro da venda 

dos leilões, pois a finalidade que sai uma coisa tem que ser para aquilo, pelo menos é o que diz no 

papel, e se não cumprem aí já é outra coisa. Diz que tem que deixar claro para o povo, senão fica o 

disse não disse para onde vai e o que foi feito. Acha que tem que acabar com o disse me disse e as 

coisas têm que ser bem transparentes, pois não adianta varrer, hoje, as coisas para debaixo do 

tapete, amanhã ou depois vai ter que tirar a sujeira, é a coisa mais certa que tem. Diz que semana 

passada os vereadores Rodolfo, Jaques e Alacir falaram sobre a “madrinha”, onde diz que para 

“varrer” a “madrinha” de lá tem que tirar tudo que está podre, pois senão não adianta tu tirar uma 

laranja no meio das outras, o resto todo está contaminado, não tem cura, é só que limpe tudo aquilo 

lá. Diz ser uma vergonha, e o “cara” estando com discurso pronto para assumir a presidência da 

República, é sacanagem com o povo brasileiro e não tem preço. Cita que cada dia aparece mais 

ladrão, quanto mais pega, mais tem. Diz que não terá presídio onde botar. Agradece e devolve a 



0118 

 

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

colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Falou e repete o convite a toda comunidade para os 

festejos em homenagem ao nosso município, que se realizará domingo, a partir das quinze horas, na 

praça. Diz para que tragam seus filhos, sua família, venham tomar seu chimarrão, comer cachorro-

quente, tomar refri, prestigiar uma boa banda, banda Yandê, e também, de repente, saindo seu 

brindezinho, pois terão bastante brindes a serem sorteados para a comunidade. Ouvindo alguém falar 

sobre cesta básica, que alguém levou e deixou na casa de secretário, diz não saber, e acredita que a 

secretária de Assistência Social é uma pessoa séria, correta e se ficou, de repente alguém deixou, 

mas não sabe se deixou ou não e irá ver amanhã, ou ficou ali perto da casa dela, certamente, era 

para levar logo depois ou a pessoa retirar lá. Acredita que para ela, tem quase certeza que não é. 

Sobre o assunto das casas, diz estar muito enrolado, começou no governo anterior, mas pede 

desculpas ao pessoal do seu governo, colegas, companheiros, amigos e vizinhos, mas diz que essas 

casas não saem. Diz que tem trezentos e poucos mil que vem para o Fundo da Habitação agora, mas 

questiona por que não fizeram isso há um ano e meio atrás, essa companhia Província. Diz que esse 

banco Província são tudo uns “roleiros” essas empresas, pois são três ou quatro “atravessadores” que 

cada um ganhou a sua “lasca”, levou embora e está faltando agora para concluir as casas. Pede que 

o governo municipal pegue esse recurso, antes que vão esses trezentos mil embora, consiga com o 

banco Província botar no Fundo da Habitação e ache uma maneira ou recurso próprio, ou emenda 

parlamentar para o futuro, para que possam concluir essas casas, senão não sai. Diz que com esses 

trezentos mil não tem condições, são quarenta casas, pagar pedreiro, comprar material que falta, pois 

tem casas que, praticamente, falta tudo, mais da metade delas. Infelizmente vem dizendo ao 

Meneghini desde o começo e sua tese já está concluída, pois, praticamente, estamos a seis meses da 

eleição, mais dois meses para terminar o ano e, se Deus quiser, que consigam auxiliar alguém, pois 

nem todos têm condições de ajudar a terminar suas casas. Diz que tem alguém que, de repente, 

colocando algum pouco ainda tenha condições, mas a maioria o governo municipal tem que ajudar. 

Diz mais, pois se fizessem, concluíssem essas casas, no primeiro vendaval que vem a prefeitura terá 

que reformar tudo, pois levanta tudo do jeito que está. Fala que não adianta dizer, todo dia e todo dias 

as pessoas vendo o jeito que estão essas casas e, infelizmente, tem que falar isso. Sobre o caminhão 

de pneus usados, diz que há poucos dias aqui questionaram sobre a quantidade de pneus atirados lá 

e que tinham que tomara providências, o Meio Ambiente teria que tomar providências e recolher os 

pneus. Cita que não sabe quem levou, mas impossível que um prefeito ou um governo municipal irá 

fazer coisa errada. Tem plena certeza que esses pneus devem ter sido vendidos para descarte. 

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

o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Sobre o que o colega Diego disse do “cara” que 

esteve aqui falando sobre o calcário, diz que ele queria esparramar antes de plantar a soja, mas 

estava estragada a esparramadeira e não pode, agora ele colheu a soja, veio ali e a esparramadeira 

não presta, está quebrada, e não tem retro. Diz não ter nenhuma retro funcionando no município, 

acredita. Diz que faz dois anos que foi comprada uma retro, da Randon, para a Secretaria de 

Agricultura, nova. Cita que se o pequeno produtor, nessa parte, chega essa hora e não tem uma retro 
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ou um esparramador para fazer o calcário, fica difícil. Questiona que ajuda estão dando ao pequeno 

produtor de Capão do Cipó. Falou esses dias na câmara e não saiu em dias sessões, que tem muita 

gente usando o nome do partido no Capão do Cipó para fazer acordo político com A, B ou C. Volta a 

dizer ao pessoal que não escutou a sessão, que não saiu, nas duas que falou não saiu, que quem 

trata do partido PT do Capão do Cipó é o Claudio, a Marta, a Lair, o Alceu, o Jandi e a Carmem. Diz 

que esses são responsáveis pelo partido no Capão do Cipó, estadual e federal, o nome deles está lá 

e mais ninguém responde pelo partido. Diz que o que o Michel fez ontem, que é PMDB, não tem nem 

explicação e fiou até feio para ele, um “cara’’ que é o mais ladrão que tem lá, junto com o Eduardo 

Cunha, e lhe provem. Diz que querem cassar a Dilma pelas pedaladas fiscais, mas a Dilma não 

roubou nada de ninguém. Diz que pedalada fiscal dentro do Capão do Cipó é feito todo mês, e lá é 

Ministério e aqui é secretaria e quem trabalhou nisso, sabe. Diz que tira de uma quando não tem e 

bota na outra, simplesmente faz isso e é o que foi feito, não tinha em um Ministério, pegaram e 

botaram em outro. Frisa que nunca o município pediu autorização para a câmara aqui, até hoje 

nenhum prefeito pediu, os vereadores que estão aqui, quem foi vereador, quem foi prefeito e assim é 

o que querem cassar a Dilma. Diz que não irão conseguir, pois se faltar um voto eles não conseguem. 

Diz que podem ter certeza que se acontecer isso irá acontecer uma guerra civil, será o pequeno e 

pobre contra o grande, escrevam isso. Diz ter uma máfia lá dentro, que são mafiosos e não tem o que 

fazer, pois se cassassem a Dilma hoje, tem que cassar o Michel que é outro sem-vergonha. Diz que 

se fizerem nova eleição, entra o Lula e ganha a eleição, podem escrever, pois os outros não tem 

gente para bater o Lula. Diz não adiantar criticar, pois nenhum governo fez, a nível de estado quando 

o PT era governador, Olívio e Tarso, e com o Lula, as pessoas mais antigas, se outro governo fez 

mais que o PT fez para o pobre e a classe média. Fala que dizem sobre o Bolsa Família, que falam 

muito que pobre tem, mas não passa mais fome, mas ninguém fala da ”Bolsa Hilux”, “John Deer”, que 

os produtores sabem disso, pois vivem dentro de camionetes muito boas, com prazo longo para pagar 

maquinário. Diz ao Claimar, que está presente, que a classe social vivia trabalhando pela “bóia”, por 

um prato de comida, e hoje não, ele cobra seu preço para trabalhar. Diz que muito pobre estudou e 

são doutores hoje, e nunca com os outros tiveram vez. Fica preocupado, pois fala, mas fala dos seus. 

Diz ter um grupo aqui dentro, na administração, que esses dias foram a Santa Maria fazer manifesto 

para não tirar a Dilma, e estão aqui apoiando o PMDB. Diz que o “cara” é bom entrega os cargos ao 

prefeito e diz que está saindo. Diz ao vereador Alacir que se o prefeito pediu dinheiro para a ponte, 

dos vereadores, esses dias atrás ele foi à rádio e disse que não precisava de vereador no município. 

Diz que isso e falou para todo mundo ouvir e agora, simplesmente, que a coisa está apertando 

querem ajuda dos vereadores. Até fica feio e sempre diz que nunca digam dessa água não bebo, e 

não critique hoje, pois amanhã tu pode precisar dele. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Diz que a Casa aqui é uma caixa de ressonância, pois todas as coisas chegam aqui 

e se escuta as mais variadas opiniões. Diz que nem iria fazer uso da palavra. Concorda que o PT fez 

coisas boas, só que no final não é tão bom assim. Diz que nosso país está um descalabro, e que o 

Fernando Henrique acertou, o presidente Lula, no primeiro mandato, foi bom, só que as coisas bem 
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feitas não cobrem os mal feitos. Diz que se fez um monte de coisas boas, aí pode fazer umas ruins, é 

por aí. Cita que o PP a nível nacional, Ciro Nogueira e companhia Ltda., acabaram, estava lendo 

agora, de fechar o acordo contra o impeachment. Diz que aí ficam aqui discutindo e lá estão todos 

acertados. O que vê é que as coisas públicas são públicas e é isso que falta, pois no momento que as 

pessoas souberem que o que é público, é público e não é seu, terminou o problema. Diz que alguém 

entra em uma prefeitura e acha que é o dono, ou de uma escola e acha que é dono. Explica que você 

passa pelo cargo, e que faz sete anos e pouco que está aqui, mas está passando por esse cargo, pois 

o que é, é professor, e não é maior que o cargo. Diz que Capão do Cipó daqui a duzentos anos, 

tranquilamente, nem vão saber quem são e essas fotos já apagaram tudo ali e não vão nem 

comentar. Diz que talvez essa câmara será bonita, maior, mas vai estar aqui, e não se pode pensar 

que são maiores que os cargos. Fazendo justiça com essa questão do dinheiro da ponte, o qual, 

também, poderia se omitir, mas domingo de manhã conversou com o prefeito, por telefone, e sugeriu 

a ele conversar com os vereadores e presidente, pois sabe dos dinheiros e isso e aquilo. Diz que hoje 

o vereador Alacir trouxe esse documento que prova que já teria saído esse dinheiro para fazer. Está 

contando que a ideia foi sua, e falou, pois entende que devem ajudar, sua opinião, e aqui não está 

misturando partido político, mas entende que a câmara, como um todo, e ainda disse um número a 

ele. Disse que falasse com os vereadores e o presidente e compra dez mil litros de óleo para fazer o 

aterro da ponte, de uma vez, para todo mundo usar a ponte. Diz que foi isso que falou, ideia sua no 

sentido de que as coisas andem. Esteve no parque da feira, urgentemente, tem que passar secante, e 

diz que o Jairo vá para Santiago nesse dia, e passem secante e um foguinho lá, seriamente por causa 

do amoroso. Estavam em uma comitiva, hoje, lá do Carovi e alguém lhe disse, mas como que o nome 

disso é amoroso, imagina se fosse odioso, que são os pega-pega. Diz à presidente Regina que sabe 

que o parque não é com ela, mas está na hora de dessecar. Diz ao colega Miguel que sabe disso, e 

queimar que fica bonito e tem que ser feito e não adianta, para que as pessoas que cheguem aqui 

não saiam de lá com os calçados e a barra dos vestidos, saias e calças cheios de pega-pega e 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia pedindo ao Líder de 

Governo que explique ao povo, pois lhe questionaram mais de uma vez, parece que a Saúde está 

pagando frete, pagando aluguel para uma van transportar os pacientes, e que a da Saúde algum 

tempo está estragada. Gostaria que o colega explicasse para o povo isso, se convém pagar e não 

arrumar o que é da Saúde e, que explicasse também, senhor líder, ao povo cipoense, sobre o dinheiro 

dos leilões que era para contrapartida que esta aí, o colega Alacir leu, outro colega e a partir daí 

colega Rodolfo, acha que é contra até a câmara doar este dinheiro, sem aparecer o outro recurso que 

foi feito os leilões para isso. Fala que foi destinado para isso, saiu em jornal e queria que o colega, 

como líder de governo, explicasse ao povo cipoense onde foi parar este dinheiro, que está faltando 

agora para ponte, pelo visto pelo que foi pedido para câmara. E os pátios das casinhas passou ali 

outro dia, e até ficou contente virou um proteiro ali, mas é bom pelo menos as vacas estão produzindo 

onde só seria só amoroso também, não sabe se amoroso produz leite, mas pelo menos isso as vacas 

estão aumentando o leite ali e está diminuindo a capoeira. Fala também sobre a palestra ontem do 
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professor Girardon, da URI, excelente professor, foi até professor dos seus três filhos, sobre droga, 

aquilo foi um trabalho dos cinco conselheiros, do Lions também, que se fez presente ali, os 

professores e algumas autoridades também. Acha que foi muito importante para os alunos porque ali 

teve alunos de todas as faixas etárias, do primeiro até o nono ano ali, e do ensino médio que foi 

fundamental, muito proveitoso e, foi também a abertura da semana do município. Com certeza, diz ao 

colega Jairo, que a Ana, secretária, não precisa ficar preocupada, então se o colega está achando 

sobre a cesta, que está na casa dela, tranquilamente acha que o laudo social se encontra com ela 

também, e vai chegar ao destino. Com certeza, diz que ela deve ouvir, deve estar tranquila com essa 

cesta básica na sua casa e o laudo social também. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz que entramos em uma semana feliz, pois estamos 

comemorando dezesseis anos de Capão do Cipó, e nessa linha de pensamento pede a cada ouvinte 

que retroceda dezesseis anos atrás e o que é hoje, e vai ver a importância de uma emancipação nos 

serviços básicos, estrada, Saúde, ou uma simples Guia de Trânsito Animal, por exemplo, onde um 

cidadão vende uma tropa de gado e tinha que ir a Santiago. Desse jeito fica enumerando cem, 

duzentos benefícios que é a emancipação. Diz que isso nos deixa contente, e é muito grato, e temos 

que ter humildade para reconhecer, e que é muito grato ao Capão do Cipó e ao seu povo, pois daqui 

que tira o alimento de sua família, através de seu trabalho. Diz só ter a agradecer a essa terra e ficar 

contente de ver um município crescendo e cada vez mais no caminho da evolução. Nessa linha de 

pensamento, e aqui se sabe que a política é muito acirrada, e tem horas que começa a pensar que a 

política partidária, ela sendo demasiada, ela muitas vezes atrapalha o desenvolvimento. Preocupa-se 

um pouco com isso, pois se deixa, muitas vezes, o interesse comum, da comunidade, e fica naquela 

política do bate-boca, que não leva a nada, e isso entristece. Confessa que muitas vezes acabada 

entrando no jogo, só que tem que parar e pensar e ver que esse tipo de briga política, muito levada 

para o lado partidário, ela não contribui em nada, e aí têm que parar, pensar e tentar voltar nos trilhos 

e ver que estão em um cargo público, para exercer política pública e de bem comum, políticas que vá 

dar algum benefício lá para a comunidade. Foi questionado pela colega Marilene, até para responder, 

e confessa que hoje irá responder com calma a ela, pois outras vezes até perdeu a paciência, mas, 

também, terá que dizer com toda calma que não consegue entender, muitas vezes, da forma como a 

colega coloca as coisas. Diz estar respondendo com calma e com educação, fazendo um esforço para 

não perder a paciência, pois acha que isso não leva a nada. Diz a ela que quanto a van da Saúde, irá 

perguntar, mas se estão pagando, estão fazendo certo, pois se essa van estivesse, se está estragada, 

ficado um paciente sem levar para um centro maior ou para o hospital, tem certeza que a colega viria 

aqui e diria que deixaram fulano e não levaram. Diz que se estão pagando, acha que tem que pagar, e 

se não chegar uma, tem que pagar duas. Analisa as coisas, diz à colega, pelo objetivo final, e o 

paciente está necessitando de ser levado, e foi levado, e isso que é importante e é isso que é o 

comprometimento com o povo, e que é trabalho sério. Ressalta que se foi arrumado ou se não foi, 

isso é outra questão importante que as pessoas estão sendo atendidas e vão ser. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 
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Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala que não pode ir nesta 

palestra, mas que suas filhas foram, a Tamires foi, lhe contou que foi uma palestra muito bem 

organizada, o palestrante nosso amigo Girardon, que já fez parte dessa administração. Então é isso 

que o Conselho Tutelar e demais autoridades e a administração têm que fazer, um foco mesmo sobre 

as drogas, nossos filhos estão crescendo e infelizmente as drogas estão por aí. Parabeniza a todas as 

pessoas que organizaram este grande evento. Sobre esse rancho, esta cesta básica que foi falado 

que está na casa da Ana, com certeza a Ana deve ter uma explicação para isso, e diz acreditar no 

caráter e na índole da Ana, até vai sair daqui e vai ligar para ela para perguntar. Diz saber que alguma 

coisa para explicar ela tem, com certeza esta cesta básica não era para uso da família dela. Diz que 

quer falar um pouquinho sobre a divulgação da quinta Expocipó que segunda-feira, foi nos municípios 

de Santo Ângelo, Entre Ijuís, Vitória das Missões e São Miguel. Primeiro foram a Santo Ângelo, cedo, 

na rádio Santo Ângelo, deram uma entrevista, foram muito bem recebidos lá, divulgaram e o pessoal 

da rádio já confirmou presença, vão vim aqui na nossa feira. Depois saíram de lá e foram na rádio 

Sepé, também foram muito bem recebidos, confirmaram presença aqui na nossa quinta Expocipó. 

Dali saíram e foram no município de São Miguel, lá o  Prefeito Casarin estava os esperando, também 

tem a feira dele agora, os convidou também, confirmou presença na nossa feira, vai vim com sua 

comitiva lá do município de São Miguel. Foram ao município de Vitória das Missões, não encontraram 

o prefeito nem o vice, mas deixaram o convite lá e disseram que fazem questão da presença deles ali. 

Saíram dali e foram para Santo Ângelo de novo, que as duas e meia tinham uma agenda marcada 

com o prefeito Valdir Andres, que os recebeu e mandou um abraço aqui para os colegas deles e já 

confirmou presença dele, da esposa dele que é vereadora lá, e de alguns vereadores lá da Câmara 

de Vereadores de Santo Ângelo, daí saíram dali as duas e meia, voltaram ao município  do Entre Ijuís 

para falar com o prefeito Paulo Meneghini, que os recebeu e confirmou presença dele e mais comitiva 

da prefeitura do Entre Ijuís. Saíram dali e voltaram para Santo Ângelo porque às cinco horas da tarde 

tinham agendado para falar na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, mas foram de pouca sorte 

porque invadiram umas casinhas em Santo Ângelo, este pessoal está tudo na frente da prefeitura, 

esse pessoal entrou tudo para dentro da Câmara de Vereadores. Diz aos seus colegas que a nossa 

câmara aqui é uma benção, perto de lá, assim graças a Deus o nosso povo pode estar muito 

revoltado, mas é um povo ordeiro e educado. Diz que estava muito difícil ontem lá, conseguiu falar 

rapidamente, não deu sete minutos para convidar, era um “gritedo”, nem eles conseguiam acalmar 

aquele pessoal que estava ali. Não tira a razão do pessoal e nem dos vereadores, pois pela parte 

legal sabe que têm que seguir a lei. Fala a respeito do que o Jaques falou, não sabe se outro colega, 

da cassação da Dilma e do Michel ter discursado como suposto novo presidente, e diz ser contra, e o 

PMDB daqui do Rio grande do Sul não concorda, tem que cassar os dois. Diz que agendou com a 

presidente da Assembleia Legislativa, Silvana Covatti, de irem lá, ela fez questão da sua presença, 

por ser mulher e ela também ser uma mulher, ela fez questão de verem um patrocínio para nós. 

Gostaria de convidar um vereador da bancada do PP que fosse junto, o Rodolfo, que já tinha pedido 

para o Rodolfo para ele lhe acompanhar na segunda-feira, como ia o Ibanez, estava certo do Ibanez 

ir, mas na última hora ele não pode ir, daí não deu tempo de avisar o Rodolfo, ou o vereador Alacir, 
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como presidente da Câmara, para irem juntos lá fazer o convite a ela. Fala que ela disse mais ainda: 

“Nós duas vamos abrir essa feira no município do Capão do Cipó, e as mulheres estão tomando conta 

e dando conta”, palavras dela. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala que quer aproveitar o espaço 

da câmara em função até da audiência que a câmara tem no município para deixar dois avisos em 

interesse dos produtores que até o final deste mês deverão entregar o senso bovino, a declaração 

que todo mundo preenche todos os anos declarando a quantidade de bovinos que tem dentro da 

propriedade. Fala isso por que ali na secretaria fazem um esforço todo ano para tentar avisar e tem 

gente que sempre acaba esquecendo e que depois não tem o que fazer, pois o sistema está ligado 

direto com o SDA e não tem o que fazer, que infelizmente é multa e a multa começa a partir de 

oitocentos e que depois tem um numero X por cabeça. Então pede e avisa para quem ainda não fez 

esta declaração que faça até o final do mês. Fala que outro aviso é a respeito de quem pegou 

semente de milho do sistema troca-troca do estado e que até o dia vinte de abril pode passar direto no 

setor de arrecadação e pegue sua guia e pague, e que se não falha a memória é oitenta e quatro com 

alguma coisa. Ressalta que ainda não abriu e que vão receber primeiro para depois abrir para novos 

pedidos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Fala sobre o comentário dos colegas, inclusive do colega Rodolfo, 

sobre os dezesseis anos do Capão do Cipó. Diz que ainda vai mais longe, e que dezesseis anos de 

conquista de Capão do Cipó, isso não tem como tirar, às vezes as pessoas vêm aqui e dizem que não 

as defendem, sendo que defendem sim. Diz que cada um que assumiu lá na sua época, fez sua parte 

e diz se sentir muito orgulhoso porque quando seu Serafim assumiu estavam instalados no Clube 

Aliança, e em quatro anos já tinha esta Câmara de Vereadores e a prefeitura. Cita que tem Câmara 

até hoje com prédio alugado e hoje temos um orgulho de ter o nosso patrimônio de Capão do Cipó. 

Cada um que entrou fez a sua parte, claro que tem muito que ser feito e sempre vai ter e cada um que 

entra quer fazer a sua parte e, graças a Deus, que as eleições vão ser por quatro anos, que foi a 

melhor que coisa que inventaram, que não vai ter reeleição, porque nos primeiros quatro anos fazem 

e depois se acomodam. Diz achar que quatro anos quem quer fazer, faz para o município. Fala a 

presidente Regina, e diz achar muito importante este convite para a bancada, é a melhor bancada da 

Casa, acha que é a maior é do PP, diz achar que o presidente tem que acompanhar o colega 

direcionado com ele, ir a Porto Alegre convidar sim a Silvana Covatti, que é uma pessoa muito 

educada e diz ter certeza se vocês forem lá e fazer o convite a Silvana vai estar aqui para fazer 

abertura da nossa feira. Volta dizer que é importantíssimo a participação da Câmara de Vereadores, 

do presidente Alacir e diz não abrir mão de todos os colegas para estar junto a esta feira. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Fala novamente do nosso município o que era antes e o que é hoje, as pessoas para ir a 

Santiago com problemas de saúde antes da emancipação, tinham que pagar um carro se não poderia 

consultar médico vinha uma vez cada três meses aqui no Cipó, e medicamento nem pensar. Vamos 

dar os parabéns para o nosso município, participar junto domingo da festividade que merecemos, e 

contribuímos de uma forma e outra em agradecimento ao Capão do Cipó. Diz a colega Marilene que 
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fica pensando aqui se tem laudo social ou se não tem lá na casa da colega Ana Maria, isso a colega 

deve ver, verificar, já que a senhora mora pertinho, é vizinha dela, passa todos os dias perto e pode 

chegar amanhã e conversar e ver. Diz que tem certeza da honestidade da Ana Maria e que isso ela 

jamais faria de pegar uma cesta básica para ela, isso duvida. Diz que questionam tantas coisas, mas 

nunca vêm aqui na tribuna e dizer que melhorou isso, que compramos isso, que a coisa está 

melhorando, graças a Deus o município está crescendo, que compraram carros, maquinários, que a 

saúde está melhor, que ampliaram. Questiona sobre o posto, porque não falam de uma obra passada 

que caiu um “eintão” no Posto de Saúde, que se tivessem embaixo tinham matado, tivesse duas 

pessoas, três pessoas tinham matado. Questiona quem que fez esta obra, que Governo foi, que cada 

vento que vinha levantava aquele Posto de Saúde, vocês lembram e todo mundo sabia quem fez esta 

obra, agora a poucos dias a obra “bum” caiu mais um pedaço. Diz ser brincadeira e isso ninguém fala. 

Pede desculpas ao povo cipoense, vocês não merecem, mas o Governo que passou Deus o livre. 

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

Partido, PT: Fala ao povo cipoense que a Secretaria de Planejamento está “bombando” de novo, pois 

voltaram da Bahia e que estão aí já. Afirma que antes não tinha ninguém e que não adianta quererem 

conversar por que não tinha ninguém e que estavam tudo de férias para a Bahia passeando. Fala que 

antes falou do governo federal que lá acontece troca isso ou troca aquilo, mas que aqui no Capão do 

Cipó acontece troca de favores, pois é só se filiar em um partido que assume um cargo na prefeitura e 

que tem aqui dentro. Ressalta que temos que olhar aqui em roda, afirma que isto acontece todo dia, 

que é só se filiar em um partido que tu ganha um cargo, CIEE ou CC, qualquer coisa lá dentro da 

prefeitura. Volta a dizer que o vereador Rodolfo era presidente da câmara no ano passado, e que o 

vereador mesmo falou que tirou oito mil reais para comprar centrífuga do mel, só que até hoje não foi 

comprado. Ressalta que foi deixado vinte mil para construir uma casa no Carovi e até hoje nunca foi 

feito e com dinheiro da câmara, quinze mil do clube que era para ajudar o clube que estava estragado 

e quatro mil da casa do “Três Passos”, que a câmara passou e todo mundo sabe, pois todos os 

vereadores que estão aqui votaram e que até hoje não se sabe para onde que foi este dinheiro. 

Ressalta que sempre diz que não é para “atirar a primeira pedra” antes de ver se não está pagando 

na outra e que com tudo fica um exemplo, pois criticam um vereador que faz isto ou aquilo e gasta, 

mas que todos os presidentes que passaram por aqui deixaram dinheiro e que não foi tão pouco. 

Afirma que foi construída casa com o dinheiro da câmara e se lembra quando era presidente, que foi 

comprado ar-condicionado e que as crianças estão lá no ar-condicionado graças ao dinheiro da 

câmara, aqui dos vereadores que pouparam, e que então tem muitas coisas que tem que pensar 

antes de falar. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Bancada, PP: Diz na mesma linha colega Jaques setenta mil reais foi aplicado na farmácia 

popular que diz ter até agora remédio. Diz que já falou com o prefeito desses recursos passado aí. 

Quer comentar dois assuntos, ontem de manhã assistiu uma palestra do Girardon, professor, e que 

todos deveriam ter aquela coragem de vir ali na frente de duzentos jovens assumir que era viciado, 

faz trinta anos que ele bebe, bebe e veio contar a vida dele, um exemplo de pessoa que superou. 

Ontem à noite, na sala de aula, o filho do vereador Jairo estava ajudando lá e a gurizada comentando 
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da coragem de alguém com problema tão sério assumir. Diz que tem três que dirigiram Capão do 

Cipó, assumiram e deixaram a sua marca, não adianta vim um aqui e desmerecer o Froner, que não é 

bem assim, diz ao vereador Jairo, e que não vamos desmerecer o homem, pois no seu tempo fez o 

trabalho dele. Fala ao colega vereador que não é pago para defender o Froner, nada disso, mas que o 

Froner deu uma cara de modernidade para o Capão do Cipó, e que depois dele nunca mais vamos 

fazer calçamento, ter aquela coisa asfalto, esta é a marca, podia dizer marca de dez, e o Serafim 

deixou a dele, e seu prefeito de agora, de sua coligação, vai deixar também. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: 

Fala que está sendo repetitivo aqui e não vai deixar de ser até que de repente as coisas tomem outro 

rumo ou, enfim seja vencido. Afirma que sempre diz que não devemos deixar muitas vezes aquela 

questão da política partidária, da briga partidária se sobressair pelo interesse da população e, também 

diz aqui que as palavras das formas que são colocadas muitas vezes lá no rádio ela tem outro efeito e 

que chegam diferente lá, e muitas vezes tu acaba cometendo injustiças. Cita um exemplo que foi 

colocado antes sobre a secretária que deixou uma cesta básica na casa dela. O próprio conhece a 

integridade da secretária Ana e da família dela e tem certeza absoluta que isto não é para a mesma, 

mas que da forma que foi colocado muitas pessoas vão entender como se ela deixou para ela e isto o 

próprio não consegue aceitar e tem que aqui rebater, por que a forma como se coloca fica com outro 

sentido. Afirma que foi falado a respeito do calcário que faz um ano que está lá, ressalta que não 

existe magia de patrulha agrícola atender cem por cento e que quem disser que vai conseguir, mente, 

pois não consegue, mas fazem o possível para atender. Também poderia ter pronunciado aqui na 

tribuna que foram beneficiados cem produtores com quinze toneladas de calcário, e que isto é para 

atender e é uma política para atender o pequeno. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Continua na 

divulgação da feira e agradece ao Anselmo e ao Serginho que foram junto divulgar e fez a maioria dos 

contatos. Então agradece aos mesmos por terem acompanhado a própria e terem divulgado o serviço 

e o trabalho da quinta Expocipó. Avisa ao pessoal que quem quer ajudar no mutirão da feira, vai sair 

só que aí vão fazer um sábado ou domingo que as pessoas podem ir, por que tem gente que trabalha 

durante a semana e quer ir ajudar e por isso vão deixar para um sábado ou domingo. Só que por 

enquanto diz que ainda não, e que o serviço que tem agora ali na feira precisa de maquinário, pois 

precisa erguer uns tubos que são enormes, só que daí agora no serviço braçal não tem muito e 

depois quando forem arrancadas aquelas coisas que precisam ser com o maquinário,aí sim entram 

com os amigos, ou seja com os amigos da feira, do mutirão. Mais uma vez convida qualquer pessoa 

da comunidade que queira ajudar ali, estão de braços abertos e estão procurando fazer uma feira que 

contente todo mundo, com pouco recurso, mas que estão se virando e estão juntando um para fazer 

dois, como a própria brinca sempre, mas acha importante isto. Alguém falou para a própria, lá em 

Santo Ângelo, e a própria já havia dito aqui, que o povo não é só trabalhar e pagar impostos, tem que 

ter um pouco de entretenimento. Mais uma vez diz que conta com cada um dos colegas vereadores 

para ajudar na feira. 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 esteve na 
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abertura do aniversário do município na prefeitura, junto com os alunos dos colégios e esta semana é 

semana do município, domingo tem a festa na praça, já foi falado e quem conheceu antes de ser 

município e quem conhece hoje. Fala que o desenvolvimento veio e o que não tinha no passado hoje 

temos no Capão do Cipó, e o pessoal está de parabéns, a população do Cipó pelo município que 

temos, só vamos torcer para que o tempo deixe o produtor colher a soja que a chuva está judiando 

um pouquinho, e esta semana seria uma semana “crucial” para a agricultura. E que abrisse sol três ou 

quatro dias o pessoal dava uma aliviada para suas lavouras. Sobre o abrigo, diz ao colega Ibanez que 

três meses não dá para esperar, vai passar o inverno e tem que ser antes, é muito tempo três meses. 

Quanto à calcareadeira é licitação e só veio uma ruim e foi vendida uma calcareadeira boa, tinha 

arrumado ela e venderam. Diz que quando se fala em valores na Câmara de Vereadores, a Câmara 

lhe passou quarenta e sete mil para entidade, era para ser ajudado e não foram ajudados, então ficam 

com “pé atrás” quando o prefeito pede dinheiro, sendo que não fez o que a Câmara passou no 

passado e vai fazer agora. Fala que quando pede tem que ter uma preocupação, e que todos criticam 

vereador, algumas pessoas, mas os vereadores fazem a parte deles, então o Executivo tem que fazer 

a parte dele, ajudar estas entidades que passam o dinheiro, mais do que justo. Diz que são quarenta 

e sete mil que era para entidade, e tem outras aí que não colocou. 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. 060/2016, do Gabinete do 

Prefeito, solicitando empréstimo do Plenário para reunião dos partidos PDT, PMDB, PSB e 

Solidariedade, às 20h do dia 12 de abril de 2016. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA Nº 

002/2016, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. Após o senhor presidente convida 

aos colegas para discutir e votar: MENSAGEM RETIFICATIVA N° 001/2016, do Poder Executivo, que 

“Retifica o número da Lei indicada e dá outras providências”, aprovada por unanimidade. PROJETO 

DE LEI N° 010/2016, do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo primeiro do artigo 1° da lei 

municipal n° 821/2016 para incluir o pagamento de adicional de insalubridade e auxílio alimentação ao 

odontólogo (A) e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 012/2016, 

do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para prestação de 

mútua colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 19/04/2016, 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, 12 de abril de 2016. 

 

 

 


