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ATA N° 11 / 2016 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) 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 10/2016, da Sessão Ordinária do dia 12/04/2016, 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. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz que agora há pouco estava reunido com seu amigo Alcindo e 

recebeu uma notícia não tão boa, a gente perdeu um amigo companheiro até morador colega Ibanez 

lá do nosso Rincão dos Palharini, o seu Valdir Nascimento filho do nosso amigo finado Ivo, faleceu 

agora a poucos minutos, um amigo que a gente tinha de anos e no fim do ano estava aí comendo 

carne com a gente, que foi morador lá e que todo mundo queria bem. Quer deixar seu voto de pesar a 

família do Alcindo, a Cátia que era sua irmã, o Diego Nascimento lá do Rincão do Palharini, o Celso 

que mora lá em Unistalda que é seu irmão e fica o voto de pesar a família dele. Também, não pode 

deixar de comentar a gente passa por momentos bons e momentos tristes, a colega Regina estava 

presente ali no CTG, no aniversário da filha e amiga do Alcides Nascimento, o popular Ratão, que fez 

seu aniversário completando seus quinze anos de idade, e quer deixar a família que Deus abençoe 

uma jovem que está estudando no município de Santiago, está aí fazendo seu futuro então temos só 

que agradecer, uma cipoense que está estudando e querendo fazer seu futuro. Diz ter sido uma festa 

que seu pai, sua família, seus avós que deram a sua neta e ao Ratão, que é um exemplar pai e amigo 

nosso e fez a festa para sua filha, de quinze anos, então os parabéns, que Deus abençoe seu 

caminho e seus passos. Também ontem estava de aniversário e também quer parabenizar aqui a 

mãe do nosso amigo Alcindo, quer agradece pelo convite pelo almoço, mas não pode se fazer 

presente por outros motivos particular, quer deixar aqui seu abraço de coração a dona Zemira que 

mora ali no Bairro Santo Antonio, uma pessoa que todo mundo quer bem, moradora ali que todo 

mundo quer bem, fica aqui o nosso conhecimento e nosso abraço pelo seu aniversário. Também mas 

uma vez ali na praça o seu João Machado, pediu para este vereador reforçar o pedido de suas pedras 

na estrada, pois quando chove não tem condições de sair de lá para trabalhar, que trabalha ali na 

Coopatrigo e não tem como sair de lá quando chove. Mais uma vez pede ao secretário de Obras que 

mande as pedras do senhor João Machado, e no Passo da Areia tem o Gelsinho também, várias 

vezes já pediu nessa Casa, até hoje não foi solicitado na sua propriedade, quando chove não tem 

condições de sair, pede ao secretário que mande essas pedras ao Gelsinho ali. Fala que domingo que 
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passou tivemos o aniversário do nosso município que completou seus dezesseis anos de idade, a 

gente fica pelo um lado feliz e pelo um lado triste, a gente vendo a família da gente ali, os familiares, 

as crianças e por certos momento a gente vê que pessoas que trabalham como secretário da 

administração, seu amigo Adair, por momentos, não sabe o que houve, por motivo A ou B perdeu a 

cabeça. Acha que saiu fora de si e andou cometendo um erro na administração como secretário 

público. Só diz ao nosso prefeito municipal que teve várias ligações do povo cipoense, pela parte da 

manhã, de tarde e hoje pela manhã, que tome providência, tome atitude, que não passe a “mão na 

cabeça” e não deixe como está, porque nosso Capão do Cipó é da paz, e se não tomar uma atitude, 

terão que tomar e não é a câmara que tem que tomar, quem tem que tomar é o Executivo porque é 

secretário da administração. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Vendo seus colegas, seu 

colega Diego aqui, realmente uma grande festa que aconteceu no Capão do Cipó e que continue. 

Acho que a gente tem que comemorar esta data importante do município, que dezesseis anos não diz 

de idade, mas hoje vai mais longe, são de conquista, conquista de um povo que quer o município 

melhor e mais próspero e isso depende de cada um de nós, isso é a grande verdade e como 

legislador é passageiro, sempre diz isso, este mandato está aqui e outros virão, mas o importante é 

trabalhar pelo nosso município, a gente tem que comemorar sim estas datas importantes do 

município. Acha que estava muito bela a festa, bem organizada, é desse tipo que sempre dizia para o 

prefeito aqui, teve outras que criticou, mas nesta tem que agradecer a todos que trabalharam pela 

festa, pelo bolo muito bem feito, caprichado, acha que um dos melhores, não desfazendo ninguém, 

mas do que viu o povo comentando. E sobre o episódio acontecido não pode comentar, pois só 

comenta o que vê, e não estava mais presente, e se houve, pelo comentário que ouviu a respeito, 

mas quem tem que tomar uma decisão, sempre diz assim, é quem senta na cadeira, não é vereador, 

pois não têm autonomia para resolver o problema dos outros, têm que resolver os problemas dessa 

Casa, adiar os problemas para cá não é problema daqui,  cansou de dizer isso, quem tem que 

resolver os problemas do Executivo é o Executivo, a câmara resolve da câmara, é seu 

posicionamento. Quer aqui, presidente Regina, lhe deixar um convite de São Miguel para a senhora, 

da quinta Expofeira de São Miguel que vai se realizar de vinte e oito de abril a primeiro de maio, 

deixar o convite aqui para a comunidade, passar este convite aqui que os deram a palavra agora 

pouco, falando com o pessoal de São Miguel, que vão se fazer presentes na nossa feira, então têm 

obrigação, pelo menos uma equipe de vereadores, fazer uma visita ali na feira do município vizinho 

que emancipamos junto com Capão do Cipó. Acha que merece todo nosso respeito e nossa 

admiração por São Miguel, então acha que devemos sim fazer uma comitiva e ir a São Miguel dia 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz com bastante 

tristeza quer se associar a moção de pesar que o colega falou, primo de sua esposa, sabia que ele 

passava por vários problemas sérios de saúde, mas acha que Deus faz o melhor para cada um, e ver 

o sofrimento dele é triste para os familiares dele que ficam, mas é o fim de  nós e temos que aceitar a 

vontade de Deus. Quer aqui dizer então que hoje é o Dia do Índio, se não fosse eles talvez o Brasil 
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não existia e não teriam descoberto até hoje. Também quer aqui dizer que o Dia do Exército brasileiro 

dos quais sempre diz, cada dia que é do exército brasileiro cada dia que passa, pode ficar cem anos 

sem serem ocupados, mas não pode ficar um dia sem estar preparado, então seus parabéns ao 

exército brasileiro. Quer aqui também dizer e trazer a esta Casa, que sessão passada que a nossa 

secretária tinha entregado, tinha recebido cesta básica, secretária da Assistência Social, onde tem em 

mãos a declaração do motorista que levou a cesta básica, a declaração do usuário da Assistência 

Social, seu João Loureiro, e tem a declaração da secretária explicando e colocando a disposição dos 

colegas, se quiserem pode deixar esta cópia para eles aqui, como foi o procedimento da entrega 

desta cesta básica, isso aqui prova o que falou na sessão passada, que esta pessoa é uma pessoa 

honesta que jamais necessita, ela como secretária pegar uma cesta básica da Secretaria de 

Assistência, então está aqui os documentos, quem quiser pode retirar consigo após. Também falar do 

aniversário do nosso município, dezesseis anos, todo mundo sabe que foi uma grande festa, 

maravilhosa, novamente público bem satisfeito com tudo, a banda Yandê o pessoal gostou, a 

juventude principalmente, e dizer que o incidente que ocorreu foi após o encerramento da festa, 

pessoas que lá estavam pagaram uma hora a mais para a banda tocar, do bolso deles, por isso a 

banda tocou um pouco mais, mas a prefeitura já tinha encerrado suas festividades. Diz que o que 

aconteceu, aconteceu na rua, a gente sabe que envolveu pessoas da nossa comunidade, funcionário 

da prefeitura, mas a gente sabe que são todos amigos da gente, e que infelizmente alguém saiu mais 

lesionado, mais lesado, e a gente diz assim que felizmente existe justiça, cada um tem que procurar 

seus direitos. Diz que o “Burro” ontem de manhã, o secretário Adair, o qual foi mencionado antes, 

chegou à prefeitura e fez o papel dele, entregou o cargo, pediu para ser demitido, mas o prefeito 

mandou que ele fosse trabalhar, estava lá e viu, então o que tem acontecer ou deixa acontecer, 

cobrem, falem com as pessoas responsáveis, ficam de testemunha, vão à justiça. Por isso, diz aos 

senhores, senhoras e colegas vereadores, não sabe se o presidente da Casa vai botar em votação o 

projeto 001 de 2016, de autoria desse vereador, que é importante este projeto, o projeto é muito 

importante, que cria no nosso município o programa de residências funcionais, que é para atrair mais 

funcionários, mais brigadianos para nosso município, então se fizerem este projeto aqui, a câmara 

auxiliar o Executivo, colocar recurso próprio e fazer este projeto aqui, nós vamos ter mais brigadianos, 

mais segurança no nosso município, com certeza. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, as professoras do Carovi, que 

se fazem presentes, a diretora e a vice, os companheiros do Partido dos Trabalhadores, seu Manoel, 

funcionário da prefeitura, e aos ouvintes da 87.9, uma boa noite a todos. Ressalta que terça passada 

falaram da cesta básica da secretária, o próprio acredita que a secretária não tem culpa nenhuma e 

que foi a coordenadora, pois está na justificativa que a secretária colocou e sabem que não pode levar 

cesta básica para a casa de secretário nenhum. Ressalta que falaram que o contemplado da cesta 

básica não estava, afirma que era no vizinho mais perto, e que os vizinhos mais perto que tem é o 

Dema e o Nilo. Afirma que a mesma mora no outro canto do assentamento, e que a coordenadora de 

Assistência Social quis colocar na secretária por que ela precisou levar lá na casa da secretária e 

depois ela traz a cesta básica. Ressalta que botaram uma cobra, pois a mesma não sabe nada e o 
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prefeito pode dizer o contrário e não sabe quem colocou a mesma lá. Ressalta que a mesma não faz 

nada do que ela tem que fazer dentro da Secretaria de Assistência Social e a única coisa que ela faz 

é entregar cesta básica, que ainda não é o dever dela, nas casas e fazer coisas dos cursos que não 

precisa. Questiona o cargo que a mesma exerce faz o que, que é a dona Cemilda. Ressalta que diz o 

nome, por que a coordenadora disse que era para deixar na casa da secretária, e que a mesma quis 

plantar uma prova que não existia. Afirma que disse para a secretária Ana que a mesma tinha uma 

cobra junto ali dentro, e pronto está dito. Fala que o João Machado falou que daqui um ano já passou 

outra eleição e aí vão colocar pedra para ele quando passar as eleições, por que o mesmo disse que 

quando é para votar o mesmo presta e quando pede uma carga de pedra não botam, e o mesmo falou 

ali na cooperativa, pois o mesmo é guarda de noite, e disse que podia dizer por que é uma vergonha, 

pede e pede e não trazem uma carga de pedra e que quando é para votar fazem de tudo e agora 

votou e nem umas pedras são capazes de levar. Cita que ele disse que podia colocar a boca e dizer 

seu nome que é João Machado. Fala que fica decepcionado com certos tipos de pessoas, 

principalmente lá em cima, e que os maiores bandidos tem lá dentro da Câmara dos Deputados 

federal. Ressalta que não deram golpe nos trezentos e sessenta e sete, eles só diziam “aos meus 

filhos, a minha família” e nunca disseram que o pobre hoje conseguiu fazer uma faculdade, estudar, e 

têm direito a tudo. Quer que os mesmos provem se a Dilma roubou, afirma que o maior ladrão da 

história do país está lá sentado e julgando os outros. Afirma que é a mesma coisa se o próprio viesse 

aqui roubasse o microfone da câmara e levasse embora, todos os vereadores viriam lhe falar e diria 

que não fez nada e não é nada. Afirma que aquele é ladrão e se tirar a Dilma, se conseguirem por que 

tem o Supremo e os senadores, afirma que os senadores não são tão ignorantes que nem os 

deputados são, e independente de partido, por que teve PP que votaram, teve o Solidariedade, PSDB, 

afirma que “comiam na mão” lá e o PMDB é o maior partido “traíra” que teve lá dentro “os ratos” e que 

a verdade é está, pois era o vice da Dilma, usava o Ministério até ontem e saíram e votaram contra. 

Dá os parabéns para o PDT que disseram que iam votar lá de cima até aqui embaixo e foi o único 

partido que fez isto, só um que não fez papel de homem e votou em branco, mas o resto dá para lavar 

as mãos, pois um ladrão querendo falar do outro. Afirma que foi igual uma deputada lá que disse que 

iam tirar a Dilma e colocar o Michel, e colocar o Cunha, o maior ladrão que tem na história, pois um 

café dele a pessoa tem que trabalhar dois anos, por que ele pagou oito mil. Afirma que é fora de sério 

e que é coisa de “perder os tarecos”. O próprio nunca viu de trezentos e cinquenta e sete decidir para 

cinquenta e quatro milhões de pessoas, e igual os vereadores que foram eleitos pelo povo e daí 

chegar um ou dois e querer tirar todo mundo. Afirma que isto é brincadeira e é Brasil. Agradece e 

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

Presidente, colegas, a diretora da sua escola, a professora Eliane, uma ex-aluna que hoje é sua 

chefa, sente-se muito honrado por isso, professora Rosane, vice-diretora, Manuel, aluno Émerson e 

demais pessoas, funcionários, comunidade que está aqui e aos ouvintes da 87.9. Diz que seis 

deputado do PDT não seguiram a orientação do partido, e a Presidente Dilma ela enfrentou a 

tempestade perfeita, quando alguma coisa é para dar errado, dá errado, e ela fez aliança com tal do 

Partido Progressista, fez aliança com tal de PMDB, e fez aliança com meio mundo de partidos, 
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ministério e tudo aquilo que estamos acompanhando todo este ano e acabou que tiraram o “tapete” 

dela. Fala que também não podemos esquecer que duzentos e oitenta e quatro pessoas por minuto, 

hoje, perdem o emprego no nosso país, temos onze milhões de desempregados, então a Dilma 

enfrentou problema da Petrobrás, problema da crise econômica, commodities mundiais, soja, ferro 

que baixou de preço, e isso tudo levou no que levou. Fala ao colega Miguel que o colega fica 

escalado aqui e a vereadora Regina de levar ao Presidente Temer, se assumir, levar os pleitos do 

Capão do Cipó lá na Câmara Federal. Comenta com os mesmos quando é para liberar um milhão, 

cem milhões, quinhentos milhões dinheirama que não sabe, é fácil, agora quando é para mandar mil 

reais para escola, mil e novecentos, manda oitocentos e a diretora, a equipe diretriz da escola tem 

que dar um jeito, simplesmente tem que dar um jeito. Diz o que a nossa diretora faz na escola temos 

que fazer tudo, temos que administrar tudo, cortar gastos, ser criativo, fazer rifa e vão tocando. Diz 

que a internet conseguiram por em ordem, novecentos reais, foi feita uma rifa, e agora hoje 

assumiram um compromisso e já querem funcionar o laboratório, são trinta netbook, precisam 

comprar um aparelho de seiscentos “pila”, compraram fiado, a diretora deu um “peitaço” e comprou 

fiado, seiscentos reais, seiscentos “pilinha” quando lá em cima milhões, mas temos que fazer, a 

diretora tem que fazer, em função de todas estas coisas que comentou aqui. Diz sair o primeiro café 

colonial em homenagem as mães, lá na escola Macedo Beltrão, que na ideia era para ser dia quinze, 

mas hoje o presidente Alacir lhe disse que nesse dia vai ter um grade evento envolvendo Sicredi e 

várias entidade, vão remarcar a data, jamais vão competir com as entidades entre si. Deixa um recado 

para vocês que estão em casa,vão fazer cento e vinte, cento e trinta ou cento e cinquenta cartões, e 

só vão vender antecipadamente. Querem oferecer em torno de quarenta e cinco diferentes tipos de 

alimentos para as pessoas que foram lá, de sucos, geléias, tortas, bolos, frios, no mínimo quatro e 

cinco tipo diferentes, então não podem vender os cartões na hora, têm que fazer venda antecipada. 

Cita que na próxima sessão vai estar antecipando ou divulgando como é que vai ser, quanto vai ser,  

que dia vai ser e vendendo para vocês. Diz que é importante que a loja Nene’s confecções, da nossa 

colega Marilene, vai estar presente no evento fazendo um desfile com os alunos, mães que vão 

desfilar a moda lá as roupas que a vereadora Marilene vende na sua loja, então vocês que 

acompanham nos ajudem e cooperem com a esco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita a Secretaria do Planejamento os reparos do encanamento 

d’água lá no Inhacapetum, várias vezes já foi solicitado aquele problema lá, as pessoas já reclamaram 

também, e o que acontece que os canos não são emendados e com a pressão da água eles se abrem 

e a água acaba indo fora, tem cinco famílias ali que acabam ficando até quatro dias sem água, e não 

é falta deles pedirem e reclamarem ali na Secretaria do Planejamento. A secretaria de Obras solicita 

que coloque pedras em frente do estabelecimento do Kiko e dona Marivone, faz mais de três anos 

que solicita ali um pouco de pedras, eles são feirantes, têm um pequeno comércio deles, faz muito 

barro, sábado a noite foi na janta da formatura da menina, ali estava vergonhoso até para os 

convidados chegar. Diz que o seu Irineu conhece, que se faz presente, quanto faz barro, e não é falta 

de solicitação. Lá nos Palmeiros reforça o pedido que coloque aqueles tubos que foi prometido, desde 
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daquela sessão, dois anos ou três, que fizeram, e a Mesa direto se deslocou para lá, foi prometido 

uns tubos, solicitou várias vezes na frente da capela e até hoje não foram colocados, e há poucos dias 

reforçou o pedido. Quer também se associar aos demais colegas e deixar seus sentimentos aos 

familiares do rapaz que faleceu agora pouco, em Porto Alegre, um cipoense cunhado então do 

Alcindo Garcia. Diz ao colega Rodolfo que defendeu aquele dia da reunião com o Sicredi e as 

entidades que vão participar da gincana e pediu que o nosso compromisso do dia quinze é a gincana 

com o Sicredi e com as entidades do município,nem todas vão participar, defendeu a ideia da gente 

repartir o dinheiro com as escolas estaduais que estão ganhando migalhas para merenda escolar, 

vocês são sabedores melhores que sua pessoa, do quanto vocês estão driblando, mas parece que 

não vai se direcionar ou  direcionando a isso professor Rodolfo. Não foi na última reunião, mas dia 

quinze vai ter esta gincana, se a gente conseguir ganhar dez mil, o Sicredi banca os dez mil, pelo 

aniversário do Sicredi eles vão fazer isso, e as entidades vão trabalhar e este dinheiro então, não 

sabe que vai ser para o CTG comprar alguma coisa, porque o Lions ocupa o CTG também e nunca os 

cobraram aluguel, mas sempre defendeu a ideia de repartir com as escolas para merenda escolar. 

Deixa um obrigado também “colega” professora Eliane pelo convite e com certeza a Nene’s 

confecções estará presente no evento da escola. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Em nome da diretora Eliane da escola Macedo Beltrão cumprimenta os 

demais que se encontram aqui neste plenário e aos ouvintes da 87.9. Inicia a fala de hoje até 

trazendo à tona o que o antigo ministro da Educação, Cristovam Buarque, na época era do partido do 

colega Jairo, e que Cristovam sempre defendia e chegava a ser taxativo toda a vez que aparecia na 

televisão, o mesmo falava na educação, que tinha que se investir na educação, que a educação é a 

base e que enfim falando com todo este contexto e é uma grande verdade. O próprio fala isto por que 

entende que o professor, e que os bancos escolares têm um papel fundamental na formação do 

cidadão e a família junto com a escola, e para isto demanda tempo do professor. Ressalta que o 

professor tem que ser capacitado, tem que muitas vezes passar dificuldade para ir lá e ministrar sua 

aula. Ressalta que falou toda esta fala antes por que quer fazer uma referência a Secretaria de 

Educação do município e parabenizar pelo evento que promoveu a semana passada, justamente 

sobre este tema, se preocupando com a educação. Ressalta que ontem teve um dia de debate e de 

palestras e que enfim tudo isto voltado para a melhoria da qualidade de ensino e isto é importante. 

Retorna sua fala do início que a educação é a base para tudo e isto passa por toda a gama de 

trabalho e de empenho, e neste sentido quer deixar os parabéns a secretária Adelaide e toda sua 

equipe. Fala que outro assunto que quer comentar e foi apresentado hoje nesta Casa um projeto do 

Executivo a respeito da Nota Fiscal Gaúcha, que é um projeto para o município de Capão do Cipó 

celebrar um convênio com o estado do Rio Grande do Sul, aonde quem executar compras no 

município e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, isto vai contar pontos no governo do estado. 

Ressalta que o estado tem este programa chamado de Programa de Integração Tributária, então toda 

nota fiscal eletrônica que bate no estado conta ponto para o município, e que se saiu uma nota aqui 

do Capão do Cipó e a partir do momento da emissão da nota isto vai para este controle do estado e 
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se conta pontos no incremento do nosso ICMS, e então para que isto aconteça tu tens que celebrar 

um convênio e para este convênio ser celebrado, logicamente, tem que ter o aval da Câmara de 

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

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Começa sua fala de hoje convidado em nome da loja Alternativa, dia vinte e três sábado agora terá 

um desfile ali no CTG, então é para toda família participar ela irá mostrar o que a loja tem ali de 

melhor para o povo do Capão do Cipó, e em nome da pratonagem Gumercindo Saraiva convindo para 

trinta de maio o jantar baile, cardápio especial, planejado por toda patronagem do seu Alcides, popular 

Ratão, em homenagem aos Dias das Mães, vai ser antecipado por causa que vai pegar bem no dia da 

feira. E sobre a feira queria falar que oito de maio planejaram pela parte da manhã o momento gospel, 

assim um momento ecumênico para todas as religiões, que falou até com dois vereadores aqui quem 

tiver lá do Carovi, professora Eliane, em alguma igreja que quiser participar, que tenha um grupo de 

louvor que queira vim participar, vim cantar, ler uma mensagem, ler para nós, estejam convidados 

todas as localidades aqui do Capão do Cipó, das dez ao meio dia. Já falou com algumas igrejas do 

Capão do Cipó para eles participarem com nós. Também parabéns para quem esteve presente no 

aniversário da Alice, um momento lindo na vida de uma moça, aos pais também um parabéns e a toda 

a família. Se junta aqui aos sentimentos a família do senhor Valdir, mais um cipoense nosso, mas 

Deus sabe o que faz. Quer dar os parabéns a todos os funcionários da prefeitura, aos CCs, aos 

CIEEs e aos secretários todos que trabalharam na belíssima festa do município, o pessoal ali que 

confeccionou o bolo, tanto CC, os CIEE, funcionários, o pessoal voluntário que ajudou na prefeitura 

ali, ajudou a confeccionar o bolo. E dizer o que aconteceu ali, foi lamentável, mas quem tem 

autonomia para decidir sobre isso é o prefeito e o vice-prefeito, e em nome de toda administração 

pede desculpas ao povo do Capão do Cipó por ter uma tarde tão linda e encerrada com um fato tão 

ridículo, que poderia ter colocado, como os colegas falaram, poderia ter acontecido o pior, mas graças 

a Deus não aconteceu. Em nome da administração então pede desculpas a todos. Este café colonial 

que vocês colocaram é uma ideia muito legal, já tinha falado antes na sessão passada, acha que é 

um evento novo aqui para o município e vai chamar atenção, o pessoal vai participar e ajudar. Acha 

que é um momento para toda família, já participou, é muito bom, é uma coisa nova para o Capão do 

Cipó, e se Deus quiser quer se fazer presente e ajudar a nossa escola, única escola do município que 

tem segundo grau, vai ajudar e participar e que ela melhore cada vez. Este evento que teve, em nome 

da Adelaide também parabeniza todo pessoal da Secretaria de Educação que organizou este 

belíssimo evento, é muito importante este evento em nosso município, eles fazem planejamento, 

discutem coisas ali dentro, não é só para escolas municipais, é para toda escolas, e a Adelaide 

também está de parabéns. E este projeto da nota fiscal que você falou aqui, colega Miguel, é 

exatamente isso quando a gente vai ao mercado, quer colocar o CPF na nota, e diz que não, está 

sempre com pressa e está perdendo de participar desses três por cento. Não sabe se é sorteio de 

ponto, acha de grande importância, e não sabia que tinha que passar aqui pela Câmara de 

Vereadores. Achou que era só aderir ao programa, mas não, tem certeza que aqui os colegas vão 

votar a favor sim. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O senhor presidente passa os trabalhos da 
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Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Também quer deixar seu voto de pesar a família do seu Valdir 

Nascimento, que conviveu muito tempo com a comunidade de Capão do Cipó, ali natural do Rincão 

dos Palharini, mas uma pessoa nova, que faz parte da vida, Deus quis assim e quem somos nós para 

duvidar. Diz que também quer falar da festa, uma festa muito bonita feita pela administração, bem 

organizada, a população veio em peso, bastante gente na praça, a gente tem que agradecer quem 

trabalhou, funcionários públicos, os voluntários, tinha bastante gente que ajudou, a gente fica contente 

quando sai um evento bonito desse, e a comunidade participa, até dizia lá na praça são dois dias 

históricos para Capão do Cipó, um está acontecendo aqui com o aniversário do município e outro lá 

em Brasília. Não sabe se é para o melhor do país, se entrar alguém para mudar Brasília, e se não for 

para mudar não adianta, quem somos nós para duvidar, lá são poucos que fazem e a gente sabe que 

no rádio e televisão só vê falar mal de quem está lá, então que o Brasil melhore se é para piorar não 

adianta trocar. Não pode deixar de falar do que aconteceu depois do evento, porque as pessoas, 

quando chegou ao Sicredi hoje, lhe apontavam o dedo, sobre o que vão fazer os vereadores, se não 

iam fazer nada. Diz que os vereadores não podem fazer nada, não têm a caneta para dar o canetaço, 

agora está faltando pulso, há muito tempo no Capão do Cipó, do nosso prefeito, se ele não tiver pulso 

lá, ele vai embora. Imaginem uma criança, você escutem todo dia no rádio, na televisão, bala perdida 

para tudo que é lado, um secretário municipal dar tiro na praça. Não viu, mas é o comentário de todo 

mundo, e os blogs estão “bombando”, e as nossas famílias pegarem sua cuia, bomba e chaleira e se 

sentar na praça, festejar o aniversário do município, e sair tiro na praça, questiona que país é esse, e 

quem é que vai nos convidar para ir à feira e ficar de noite lá. Pergunta para os vereadores. Diz que 

às seis horas da tarde está indo embora, já está avisando, porque tem compromisso com sua família, 

compromisso com a sociedade de Capão do Cipó e todos tem aqui, não está falando mal, se dá 

demais com ele, não diz momento infeliz, porque uma pessoa de bem não pega e vai à praça de 

revólver na cinta, mas tinha mais gente, mais gente de revólver na cinta, tinha pessoas que vieram lhe 

procurar hoje, que tinha mais gente. Então pensa assim um município pequeno como o nosso, 

quando ele começar a crescer os problemas começam aumentar. Não quer criticar ninguém, se 

querem brigar vão lá para um lado, não vão à praça, por ordem das famílias, a briga não dá camisa 

hoje nem para quem ganha a briga, na hora o “cara” acha fácil, na outra semana quando começa a 

correr atrás de advogado, começa correr na frente do juiz,  a coisa muda. Então pede às pessoas que 

se conscientizem, vamos respeitar as famílias que vão se divertir na praça, e o prefeito tome uma 

atitude, pois se fosse aqui na câmara tem certeza que os nove vereadores já tinham tomado, pois se 

colocar para si um cargo a disposição, não pensa duas vez. Nada contra a pessoa, é seu amigo, mas 

pede, pois são famílias envolvidas e temos que ter o respeito pela comunidade do Capão do Cipó, e 

nosso prefeito tem que ter pulso, e se não tiver pulso pega seu boné e vai embora. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Se dirige a professora Eliane e dizer 

que este evento de vocês o próprio apoia, pois é interessante e isto demonstra preocupação com a 

educação também. Ressalta que é uma forma de complementar a renda que está faltando, então 
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deseja sucesso para os mesmos e se possível quer se fazer presente no evento. Fala a respeito do 

Portal da Transparência, através de uma série de leis que o próprio tem anotado, mas não vai ler, mas 

esta série de leis importa que os municípios criassem no Portal da Transparência, e que muitas vezes 

alguém vai acessar e acaba entrando em alguma parte errada e não consegue ver o que realmente 

quer ver ali. Ressalta que a Secretaria de Fazenda, através do secretário Pinheiro, criou um passo a 

passo para o Portal de Transparência e, inclusive mandou uma cópia aqui para a câmara, e é bom até 

que se divulgue para qualquer cidadão. Ressalta que então está bem certinho e ainda deram uma 

melhorada na questão de acesso, pois se abrir o site da prefeitura ficou bem a direita da tela do 

computador, aparece Portal da Transparência e que então ali é para entrar, e que consegue ver 

salário de todo mundo, consegue ver as despesas, diárias, enfim está tudo especificado e 

descriminado ali. Ressalta que isto demonstra a preocupação com a clareza das coisas e achou 

interessante esta iniciativa do secretário de criar este passo a passo, que é uma forma de todos terem 

acesso, qualquer cidadão ter acesso nas contas públicas do nosso município. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Diz 

que estava vendo os comentários dos colegas e vendo que a política do Brasil, a mulher falando do 

marido, dorme ao lado, e o “cara” rouba, chega dar um sentimento no coração do brasileiro, dormindo 

no lado do bandido. Diz ficar triste ver comentários dos companheiros falando besteira, se fosse 

tirarmos todos os podres que tem lá, não tem partido que não tenha podre, só que não se filiam a 

partido nenhum, como diz sua colega Regina. Diz que não tem cura mais, a única felicidade lá é que o 

Tiririca é o quinto no ranque, pode ser que aquele palhaço lá assume e faça alguma coisa, porque 

está feio, é de envergonhar brasileiro, ainda bem que o Tiririca é o quinto na escala que vai assumir. 

Fala que virou uma palhaçada, é uma brincadeira, é uma sacanagem. Diz ao colega Diego conhecer o 

Valdir, sabe por que o Valdir saiu daqui, diz dar muita tristeza quando fala do seu Valdir, que foi 

buscar sustendo para sua família fora do nosso município, fora da região, foi trabalhar, um “cara” novo 

e foi uma grande perda pelo ser humano que o Valdir, é uma pessoa boa e o presidente vai 

encaminhar uma moção de pesar porque a notícia foi hoje e que as coisas mudem. Manda um abraço 

ao Felipe que lhe ligou que estava ouvindo a Câmara, nunca perde, para ele, o Adilsom, seu Barreto, 

lá no Doutor Rubens, lá no Carovi. Diz que em seguida vão fazer a contagem quanto deu a soja, 

certamente vai ter um churrasco e o pessoal manda um abraço para ele, e o Jaques também vai junto 

à festa. Fala sobre as câmeras de monitoramento, vai fechar quatro anos e estamos à espera. 

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

Partido, PDT: Fala que aqui deveria estar presente o Paparico, que está concorrendo presidente da 

Famurs, dia vinte e cinco é eleição, mas deve estar chegando ao município, logo mais vai fazer uma 

visita, e se desse tempo iria chegar até a Câmara, mas não vai dar tempo, ele é prefeito e membro do 

PDT, está concorrendo à presidente da Famurs, onde é o atual vice-presidente. Diz aos colegas que 

lhe passou o vice-prefeito que às oito horas, e a pedido da garotada do sub dezessete que espere 

quinta-feira na praça para ser levado a Santiago no futebol sub dezessete, que estão realizando em 

Santiago torneio, dos quais sábado o ônibus sai às dezoito horas aqui da praça. Falar em política 

nacional não tinha como não mencionar, falaram muito do seu partido hoje, falaram bastante do PDT 
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e diz não saber o porquê, graças a Deus precisaram do PDT. Diz que se analisar bem o contexto 

dessa história, pobre da Dilma. Fala que começou a defender a Dilma antes do impeachment, 

analisando todo o contexto diz para os mesmos que quem vai “pagar o pato” é a Dilma, porque tirar a 

Dilma quem votar no impeachment está apoiando que os ladrões tomem conta do Brasil. Pede 

desculpas aos colegas Miguel e Regina, tem colegas de todos os partidos que, certamente, quando 

entrar o Temer lá vão se ajuntar e vão entrar de novo, até vai ter PT lá nesse governo, podem ter 

certeza, de repente tem um PT que se filia em outro partido e entra lá, mas diz que quem vai “pagar o 

pato” é a Dilma e vai ficar muito pior que está. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Quer ler um pedacinho que uma 

deputada mandou, ressalta que isto foi ontem que mandaram. A deputada Raquel Nunes votou sim e 

dedicou seu voto a seu marido, ao combate a está maldita corrupção. Ressalta que ela falou na 

tribuna e que se alguém estava escutando assistiu, e que hoje seu marido, prefeito de Montes Claros, 

foi preso pela Polícia Federal, por ser ladrão do dinheiro público da prefeitura. Ressalta que “tomou 

nos dedos”, falou num dia e pagou no outro, e que é uma tranqueira e é bem feito para esta “carniça”, 

pois é uma “carniça” mesmo. Fala que merenda escolar é uma vergonha e é uma pena que as 

professoras saíram daqui, e que tem que pedir para o Sartori mandar a parte deles, diz ao vereador 

Rodolfo, que o mesmo foi um dos eleitores e que o mesmo sempre cobra isto, para o Sartori mandar a 

parte dele para as crianças. O próprio acha que o mesmo nunca estudou, pois é do tempo que as 

crianças tinham que levar uma batata assada e um pedaço de pão de farinha de milho para poder 

comer. Ressalta que hoje mudou a história e quem está mandando é o governo federal que manda 

trinta centavos, e que o governo do estado não tem dinheiro para pagar os funcionários e não tem 

para pagar a Brigada e não tem nada. Diz que não vai se meter, pois não pode vim na festa, pois 

estava puxando soja para um pessoal, e que se fosse do PT, e que isto aconteceu uma vez o Tadei 

que encrencou com a mãe dele e deu um impeachment, e o prefeito no outro dia soltou o Tadei, que 

não tinha nada que ver com coisa pública e agora o mesmo vai ter que tomar uma posição. Afirma 

que não são os vereadores e sim a população, e que ficou feio e ali não é lugar, pois se tem encrenca 

que vai para a rua e que ali é público e é nosso. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Diz para complementar especificamente o que 

o colega Jaques falou, trinta centavos em rissoles se fossem viver disso lá na escola não forneceriam 

merenda, só que as coisas têm que ser feitas e ficar lamentando os votos no Sartori não vai mudar, e 

vocês sabem que votou, diz que não vai negar o seu voto, e acha que ainda vai deixar este Estado 

em condições. Espera agora com o Temer lá vai ser diferente, mas os mesmos têm que fazer as 

coisas e pronto. Fala que a diretora, para ter uma ideia, colocou oito quadros novos na escola, 

quadros de cinco metros de comprimento, os mais modernos, metade branco e metade verde. Estão 

fazendo a medida do possível e a comunidade está participando e há uns dias atrás saíram fazer uma 

campanha para juntar, melhorar a carne, juntaram carne de ovelha, porco e deu certo, logo vão ter 

que fazer de novo, graças a Deus o povo do Carovi, especificamente, e também daqui do Capão do 

Cipó são cooperativos, sabem e entendem e, principalmente, que acreditam que tem uma 

administração correta. Diz que é isso que precisa, quando sabem onde está indo o dinheiro, quando 
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sabem o que vai fazer, as pessoas colaboram, isso que pediam a cooperação antecipadamente aqui 

na câmara. Quando irem vender os cartões, que adquirem e ajudem lá, preço razoável, não vão fazer 

loucuras de preço e nada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala que até estava evitando falar da atual 

conjuntura política do nosso país, mas também se sente na obrigação, e que sobre aquela opinião 

que jamais se fica em cima do muro. Afirma que não consegue ser assim na vida particular e não é 

assim na política, pois acha que cada um tem que votar por um lado e pronto. Fala que sobre questão 

de governo do estado é bem simples e não está aqui querendo ser advogado do Sartori, mas que a 

questão é bem simples, pois se tu vai e fica devendo um rancho no mercado e tu vai no outro mês e 

tu consegue protelar, mas assim chega um ponto que não se consegue e não tem o que fazer e é 

está questão do nosso estado, se secou as fontes o estado vem a vinte anos numa maleza. Ressalta 

que o Tarso conseguiu pegar aqueles depósitos judiciais, e que o Sartori conseguiu pegar um 

pouquinho, mas já terminou e agora está no extremo, então não tem mais dinheiro e esta é a verdade. 

Fala sobre a situação do nosso país, se vamos falar a verdade muitas vezes fazem papel de bobo 

discutindo e muitas vezes se ofendendo um ao outro e lá para cima estão todos sentado a volta da 

mesa e que esta é a grande verdade, e se ofendem amigos muitas vezes por gente que está sentado 

na volta da mesa e repartindo. Só diz que quem tem culpa que pague e que tenham pena do nosso 

povo e quem tem a culpa que seja punido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Fala que sobre a merenda 

escolar que o vereador Jaques falou é uma vergonha estes trinta centavos repassados pelo governo 

federal e, infelizmente, o governo federal não repassa para o estado para que seja repassado aos 

municípios e para as escolas e por isso não tem dinheiro. Ressalta um ponto a favor no município de 

Capão do Cipó por que a merenda escolar no município é excelente, e que tem uma nutricionista que 

faz muito bem balanceada e quer podem ir lá para ver, suas filhas estudam lá e é maravilhoso. Fala 

que sobre a política a nível nacional é uma vergonha mesmo só que a própria acha que a culpa não é 

do PMDB, não é do PP e nem do partido do PDT, e nem SDD e de nenhum, pois não é o partido que 

faz as pessoas e sim as pessoas que fazem os partidos. Ressalta que tem uma cambada de sem 

vergonha em todos, um pouquinho em cada um e agora vai qualquer um se candidatar a deputado 

estadual ver se ganha. Diz que não ganha por que o culpado é o povo, afirma que o povo sempre tem 

o governo que merece, pois quem coloca lá somos nós, o povo brasileiro que elege os governantes e 

colocam lá. Ressalta que se cassar a Dilma tem que cassar o Michel também, pois os mesmos não 

são dois e sim um só, e uma chapa que votaram e quem votou nos mesmos votou no treze e que não 

foi chapa separada. Ressalta que o PMDB do estado do Rio Grande do Sul não concorda com o 

PMDB lá de cima, tanto é que o governador Sartori não apoiou eles e que então é diferente as coisas, 

e que aqui são outros ares. Fala que sobre a segurança da feira fala ao presidente Alacir, pois o 

mesmo até deixou a própria com medo, pois fica até as seis, e que o mesmo está se empenhando e 

hoje pela parte da noite irão a Porto Alegre, empenho do mesmo de marcar com a presidenta da 

assembléia. Ressalta que vai ter segurança interna, e que é um número suficiente de segurança, e 

que falaram com a Brigada Militar e que a cavalaria vai estar durante a parte do dia e de noite. Afirma 
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que vinte e quatro horas a Brigada vai estar presente aqui, e novamente que segurança vai ter e não 

podem condenar todo o povo por um ato de uma pessoa que fez errado. Afirma que o povo de Capão 

do Cipó é um povo ordeiro, hospitaleiro, de bem e merece também ter um pouco de entretenimento. 

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 que agora está mais tranquilo, 

vai ter bastante polícia na feira e aí vai melhorar, só não tem na praça, na feira vai ter e que bom. Diz 

que brincam, mas realmente vem muito visitante de longe e nós mesmos que estamos promovendo a 

feira, os mesmos têm que dar segurança para o povo, para a população. Diz que sabemos que na 

última feira colocavam bafômetro quando saíam da feira muitos deixaram o carro e foram a pé. Diz 

que tem que ver este lado também, e o Miguel falou uma coisa certa, diz ter falado com o Pinheiro 

sobre o Portal de Transparência, e ele teve colocando que vai vim aqui falar com os mesmos, ele e o 

prefeito sobre o CPF da nota fiscal, mesmo quando ia a Santiago quando pediam para colocar o CPF 

na nota perguntava o porquê isso. Diz nem saber e o Pinheiro explicou que estão vindo uns quarenta 

mil a Capão do Cipó, se os mesmos se conscientizar  e colocar pode dobrar em oitenta a cem mil, de 

repente dos mesmos é um programa tem que ser premiado, foi criado a lei por isso tem que passar 

pela câmara, para depois o governo dar o treinamento e aí que eles vão participar. Fala que é 

programa bom e só vem ajudar o nosso município, é mais arrecadação porque, às vezes, estamos 

comparando e não pedem nem a nota, sabendo que vai ter premiação, o estado premia. Cita que, 

talvez, o município de momento não está certo, mas alguma coisa vai ter. Diz achar que é muito bom 

e tudo que vem para o município, como vereadores, têm que ajudar e ser parceiro, esta é a função e 

estão aí para isso. Fala que esta noite vai a Porto Alegre fazer um convite à presidente da Assembleia 

e alguns deputados para a grande feira do Capão do Cipó. 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: CONVITE, para Exposol, de 28 de abril a 1º de 

maio de 2016, em Soledade. OF. GAB. 061/2016, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Leis 

830/2016 e 831/2016. OF. GAB. 062/2016, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 

013/2016. PROJETO DE LEI 013/2016, do Poder Executivo, que “Institui o Programa Municipal de 

Premiação a Consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA Nº 003/2016, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores no dia 22 de abril de 

2016”. OF. GAB. 063/2016, do Gabinete do Prefeito, solicitando empréstimo das dependências da 

Câmara, para Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, às 09h00min do dia 

27 de abril de 2016. CONVITE, para 5ª Expofeira, de 28 de abril a 1º de maio de 2016, em São Miguel 

das Missões. OFÍCIO 001/2016, do Partido dos Trabalhadores, solicitando empréstimo das 

dependências da Câmara de Vereadores, para reunião da Executiva e seus filiados, às 20h00min do 

dia 19 de abril de 2016. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: 

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”, reprovado por 05 (cinco) votos contra e 04 (quatro) votos a favor. PROJETO DE 
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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”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA Nº 003/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o 

expediente da Câmara de Vereadores no dia 22 de abril de 2016”, aprovado por unanimidade.  Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 26/04/2016, 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, 19 de abril de 2016. 

 

 

 

 


