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ATA N° 13 / 2016 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de maio 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 12/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 26/04/2016, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Coloca que estamos a um dia da feira, da 5ª Expocipó, graças ao 

empenho dos funcionários, da administração municipal, de diversos voluntários que lá estão dia noite 

trabalhando, não só na feira, mas antes e após a feira. Agradece a todos os voluntários que fazem o 

sucesso de Capão do Cipó. Acredita que estava meio atrasado os trabalhos da feira, mas a 

administração tinha confiança que quando precisasse os funcionários botavam as mãos valendo, e a 

comunidade estava para auxiliar, inclusive diversos vereadores estiveram lá ajudando. Diz ser 

satisfatório de ver que a nossa feira, estamos a um dia da feira, pois depois de amanhã começa a 

nossa 5ª Expocipó que, certamente, será outro sucesso no município. Sobre o Bar Azul diz que já fez 

um pronunciamento na outra sessão que o Bar Azul está voltando na feira e depois futuramente 

voltará ao seu local de origem, para atender o Bairro Santo Antonio e toda comunidade cipoense. Diz 

que o Maurinho era o grande “homem do taco” que tinham lá no bar e, certamente, voltará a utilizar os 

seus bem feitos. Diz que o PDT tem encontro marcado para dia 29 de maio, as dezenove horas, diz a 

partir das dez horas no Clube Aliança. Pede à comunidade que queira se fazer presente, e todos os 

filiados e, inclusive nessa data terão uma pré-convenção do partido, para as eleições de 03 de 

outubro. Com muita tristeza diz que perderam um companheiro do PDT, um colega dedicado, 

atenciosos, cauteloso, sério, que foi o amigo Salatiel, que partiu e não esperavam, mas Deus que 

sabe e chegou à vez dele. Deseja votos de pesar a família, certamente irão votar a Moção de Pesar 

aos familiares do Salatiel, aos filhos dele que tiveram aqui na segunda-feira, ou melhor, na sexta-feira, 

visitando o município e indo de bar em bar saber se o Salatiel devia alguma coisa, que eles queriam 

acertar. Diz que vendo os filhos dele, a criação dos filhos, da Verônica, do Cletiel e do Vinicius, vê 

quem era o Salatiel e não precisa falar mais nada. Diz que sábado era dia de vacinação do H1N1 e 

que assim como em outros locais, faltou vacina, mas tem certeza que a vacina não é comprada pela 

administração, ela vem pelo governo do estado e, certamente, logo terá e serão atendidos todos os 

idosos que ainda não se vacinaram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, e aos ouvintes da 87.9, uma boa noite 
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a todos. Pede que a Secretaria de Obras dê um jeito em frente à propriedade do Emílio, no 

assentamento Nova Santiago, que é um caos, tem uns buracões no meio, bem em frente à casa do 

‘cara’. Fala que quem desce para o assentamento, bem em frente à casa do Francisco, atorou a 

estrada e o transporte escolar dificulta, sendo coisa básica, passar patrola e trazer o material para 

cima e resolve o problema. Diz que se esqueceram dessas patrolas nos assentamentos, de novo, e 

daqui uns dias começa a eleição e funciona, “ronca”. Cita que até que enfim arrumaram as retros, e 

faltou falar aqui na terça-feira. Não sabe como arrumaram, mas estão andando, duas pelo jeito estão 

andando. Ressalta que a feira estava um caos, sem retro e sem nada, e funcionou de vereda, dinheiro 

tem, o que falta é boa vontade. Estava ouvindo na RBS sobre os professores, e o colega Rodolfo é 

professor, e gosta de “pegar no pé” dele, pois ele disse que ia ficar quatro meses e ia dar o salário 

para o Sartori, pois votou para ele e está sofrendo. Diz que, principalmente, os pensionistas do estado 

que moram na cidade. Fala do PMDB, de novo, e questiona o que deu certo, como exemplo o Pezão, 

do Rio de Janeiro, que é um caos lá e os funcionários tiveram que bloquear as contas. Cita que aqui 

no estado é a mesma coisa, é professor e Brigada ninguém recebe, e diz que um brigadiano falou que 

acha que não irão receber o décimo, que tiveram que fazer financiamento para pegar, e terão que 

pagar, pois o Estado não vai pagar nem o décimo dos próximos. Diz ser muito complicado, pois o 

SUS não funciona, a vacina que vinha de balaio, não tem mais, a vacina da aftosa para o gado, é só 

dez doses para cada um e antes era de balaio e todo mundo levava e ninguém reclamava e o dinheiro 

existia e agora não existe mais nada. Diz não entender muito isso de financeira, pois fica até 

paralisado. Diz que o Michel irá assumir e o Cunha é o segundo. Ainda hoje estava vendo a notícia 

que o Michel Temer foi testemunha de defesa do Coronel Ustra, o maior torturador do Brasil. 

Questiona se é isso que o povo brasileiro quer para governar o nosso País. Como exemplo diz que 

criticam o Lula e a Dilma que roubaram, mas o PT tem duas pessoas que pode se espelhar no Brasil, 

que são o Lula e a Dilma, que deram um rumo no País. Questiona em quem o PMDB irá se espelhar, 

se no Cunha, e o PSDB no Aécio que está quietinho, que pegaram na cola dele, parece aqueles 

cachorrinhos que correm para dentro de casa, um “acoa” e ele corre para dentro de casa. Diz que 

assim vai continuar e que podem ter certeza se cassarem a Dilma dia onze, daqui seis meses ela 

volta, pois não irão provar, e até que provem o contrário ela é inocente, aí o “bicho vai pegar”. Diz que 

podem ter certeza que o Lula ninguém derruba, e em dois mil e dezoito será seu “padrinho” de novo. 

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

o Presidente, colegas, e aos ouvintes da 87.9, uma boa noite a todos. Diz que nem iria falar hoje, mas 

foi citado e está aqui. Começa discordando frontalmente e radicalmente do colega Jaques, com todo 

respeito que uma amizade em torno de vinte anos tem, mas vai tecer alguns comentários. Diz que a 

Dilma e o Lula, e que o Lula irá acabar sendo preso por causa do triplex dele, pois um operário dono 

de um triplex, de uma chácara, de um sítio que não é sítio, que não é dele, mas que é dele. Cita que 

aguardemos uns quatro ou cinco meses a inelegibilidade dele em função disso. Fala que quinhentos 

jovens, por hora, perdem o emprego no País, e o governo que está lá é a Dilma sucedendo o Lula. 

Sobre a arrecadação diz que teríamos que chamar o prefeito aqui para saber quanto caiu. Diz ao 

Claudio, que está presente, que a merenda de sua escola foi suspensa as aulas do turno da tarde por 
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não estar vindo repasses do governo federal para o Estado. Diz que são trinta centavos por dia, 

enquanto que um preso, um traficante, recebe em torno de sessenta reais por dia e o aluno trinta 

centavos e não recebe. Diz ao colega Jaques que quando tinham os depósitos judiciais era fácil, foi a 

hora que o Tarso pegou cinco bilhões e, realmente, fez pelo Rio Grande, e concorda com o colega 

quando fala que estamos “pagando o pato”.  Questiona o que será e como serão as coisas. Sobre as 

tais “pedaladas fiscais” diz que isso vai tirar a Dilma, e diz ao colega Jaques que a “madrinha” dele 

tem oito dias e aí fim para ela, o que diz ser graças a Deus. Diz ao amigo Jaques que acredita que o 

Temer irá melhorar um pouco, pois tem que melhorar e qualquer coisa que fizer, que melhorar, já será 

melhor. Diz que atender um pouquinho mais na Saúde, se fizer algo a mais na Agricultura, muito 

embora se sabe que a Agricultura é um dos únicos segmentos econômicos nacionais que estão bem.  

Diz ser tudo, lá em Brasília, “farinha do mesmo saco”. Cita que está lá seu Partido Progressista, está o 

partido do colega Jairo, do colega Miguel, está o Solidariedade do colega Ibanez, está o PT do colega 

Jaques. Explica que a palavra endêmica, significa que está no meio, está circulando, e a corrupção a 

nível federal é endêmica, está lá. Fala que até os partidos puros que chegaram lá, iguais ao PT, se 

deixaram corromper. Destaca que o PP está corrompido, o PMDB está corrompido, o PDT também, e 

que deveríamos passar uma borracha e criar novos partidos, não só os partidos, mas novas ideias, 

até as nossa daqui do Capão do Cipó, até as brigas e discussões que tem aqui. Acha que aqui 

qualquer um dos nove vereadores, dos políticos que tem aqui, pode estar de cabeça erguida, tem 

certeza. Diz que trabalham, têm as suas famílias, suas casas, as dificuldades, “rolam” alguma conta, 

fazem daqui e dali, mas podem andar de cabeça erguida, ao menos isso. Com todo respeito diz que 

precisava dizer isso. Fala que estão em plena campanha da merenda em sua escola. Agradece e 

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

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Volta a pedir a Secretaria de Obras, até hoje 

conversou com o secretário, então Gelsinho que mais tarde vai os ouvir, depois da feira o secretário 

vai colocar as pedras, com certeza, na sua estrada lá que muitas vezes solicitou e o colega Diego 

também. A Secretaria de Planejamento, não sabe o que está acontecendo diz ao colega Jairo, que 

tentou insinuar sobre a água que falta, que pessoas estão usando, que pegam água para passar nas 

lavouras, faz dias que ninguém usa água para isso, ninguém pega água e continua faltando água nas 

comunidades. Fala pelo Progresso e a Sepé que convive ali, então a água que falta não é, acha que a 

água que alguém usa não faz falta para secar a caixa quase todos os dias, é um problema grave que 

está acontecendo ali, esta semana ia um outro eletricista dar uma olhada, não sabe o que acontece e 

a população fica sem. Deseja a todas as mães agora  próximo domingo, dia de festa, temos a feira 

também, a todas as mães que Deus as abençoe e as mães falecidas também Deus as tenha no céu, 

porque ser mãe  é um sacerdócio hoje, acha que um pai também, a responsabilidade que nós temos 

com os filhos, com a própria sociedade também, pelos filhos da comunidade também somos 

responsáveis, então a todas as mães que Deus ilumine eternamente. Também deixa seus 

sentimentos aos familiares do funcionário público, senhor Salatiel, que faleceu, então que ele tenha o 

descanso eterno também. Deseja a todos uma boa feira, vamos nos portar como pessoas civilizadas, 

é um evento do nosso município, vem pessoas de fora, acha que temos que dar exemplo pessoal, 



0156 

 

então vamos, quem participar, que vá para compartilhar as coisas boas que o município vai oferecer. 

Nunca se manifestou aqui, diz ao colega Rodolfo, sobre o que acontece em Brasília, mas acha assim 

que limpa deve ser, não são os partidos são as pessoas que conduzem, todos os partidos são bons, 

todas as siglas são boas, são as pessoas que conduzem. Acha que devia fazer uma varredura então, 

porque ali tem, tem seu partido como o senhor falou, também se sente envergonhada pelos seus 

representantes, mas estão lá “farinha do mesmo saco”, como o colega falou. Diz que já havia escrito o 

que ia falar, mas o colega falou bem mais ou menos o seu discurso. Acha que se roubou tem que 

pagar, não importa se roubou uma galinha ou roubou dez mil, quinze mil, desviou alguma coisa não é 

seu, tem que devolver sim, e cadeia, e outra está faltando vacina, um presidiário é mais privilegiado 

como um colega falou. Diz ser verdade, não é discriminação, mas um pai de família ganha um salário 

suado para sustentar três, quatro filhos, honestamente, e um preso tem privilégio e a família ganha 

ainda, é o primeiro da fila, nem precisa entrar na fila parai se vacinar, enquanto uma pessoa idosa 

está padecendo, mas é isso é o Brasil, esperamos e vamos pedir a Deus que nossos filhos, nossos 

netos, tenham um Brasil melhor do que nós estamos vivendo hoje. Tem certeza que o Brasil vai sair 

dessa, só que temos que pensar, temos que colocar pessoas, que nem aqui alguém os defende, 

alguém os pune, é assim a vida pública, cada um tentar fazer honestamente o seu trabalho, e aqui, 

como o colega falou, podem caminhar de cabeça erguida. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Inicia sua fala pedindo votos de pesar a família de dona Maria 

José dos Santos, que faleceu, mãe da dona Ecleia, moradora aqui do nosso município, de família 

tradicional, e também se associa aos votos de pesar a família do colega Salatiel que, 

prematuramente, partiu. Diz que o destino assim quis, Deus assim quis e cabe  a nós aceitarmos. 

Ouvindo as palavras do colega Jaques também se obrigou a se manifestar, pois quando ele falou 

PMDB diz que desde que nasceu é PMDB e cada um defende a sua sigla e suas ideias, mas tudo 

voltado para um bem comum. Quando ele falou em PMDB diz ter anotado certas questões até para 

falar, dizendo que, como exemplo, a Dilma só se elegeu duas vezes por que teve o PMDB apoiando. 

Diz não ser novidade para ninguém que o PMDB é o maior partido político do Brasil, e teve a eleição 

garantida e agora na segunda vez, diga-se de passagem, por uma margem apertadíssima, mas por 

que teve lá o PMDB apoiando. Dá sua opinião pessoal que acha que quem usufrui do dinheiro 

público, “mete a mão” no dinheiro público, para ser mais claro, tem que ser punido e tem que mandar 

prender, independente de partido que seja. Diz que aí acontecem certas questões, como se 

acompanha todos os dias na televisão, que não dá para aguentar em ouvir e ver na televisão sobre 

lava-jato e a dimensão que isso toma na dimensão de dinheiro que foi desviado, enquanto falta 

vacina, enquanto vem trinta centavos para a merenda, o que não dá para aceitar. Diz que não dá para 

aceitar que o filho do Lula, como tem um dado interessante que saiu em uma revista, e para quem o 

está escutando ter uma noção exata do que dirá, pois o filho do Lula era funcionário de um zoológico, 

e tinha lá seu salário, mas além das empresas que ele tem hoje, segundo dizem que a Oi é dele, o 

que diz não saber, mas ele tem um milhão e duzentas mil hectares de terra. Questiona se sabem 

quantas hectares temos aqui. Diz que temos entre cento e sete a cento e vinte e dois mil hectares. 
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Fala que o filho do Lula, um “cara” bastante competente, ele tem dez vezes o município do Capão do 

Cipó em propriedade particular dele. Diz ao colega Jaques que não dá para aceitar isso, e o colega 

tem os seus motivos para defender, mas está dando exemplos e colocando as coisas de forma mais 

clara. Em se tratando de Estado pega um gancho no que o colega Rodolfo falou, pois o Tarso 

conseguiu por que tinha os benditos depósitos judiciais. Queria ver o que o Tarso iria fazer agora se 

estivesse no lugar do Sartori, responde dizendo que não iria ter o que fazer e que é mesmo que a 

pessoa ir ao mercado e estar com o crédito cortado e o bolicheiro não te vende mais, e não tem como 

tu comprar um quilo de erva. Diz ser essa a situação. Tirando o lado político e a disputa política 

concorda com o que a colega Marilene falou, pois acha que uma limpa geral não seria de má ideia, o 

povo não aguenta mais, está saturado e não aguenta mais falta de comprometimento com a 

população visando o bolso de cada um. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Começa parabenizando em nome do Diego que faz parte da 

patronagem, a nova patronagem do CTG General Gumercindo Saraiva, um belíssimo jantar baile que 

foi organizado no sábado, comida maravilhosa, decoração impecável, a música muito boa, duas 

qualidades de cerveja para o pessoal, então parabéns ao novo patrão e toda sua patronagem, estava 

um jantar maravilhoso e os que estavam lá já estão esperando o próximo evento, que deve ser para o 

Dia dos Pais. Diz que estão trabalhando ali na feira, que começa na sexta-feira, graças a Deus está 

pertinho agora, começa na quinta-feira, e na sexta-feira às dezenove horas é nossa abertura oficial. 

Conta com todos lá, conta com seus colegas vereadores para se fazerem presentes todos os dias na 

feira e lhe ajudar lá na feira. Tem dito que qualquer coisa que faltar é só lhe procurar ou cada um de 

vocês. Em seu nome e em nome do vice presidente Ibanez, quer agradecer aquelas pessoas que até 

hoje e vão continuar trabalhado voluntariamente na feira, o seu Cailir, o Nelson Vielmo, o Anauri, o 

seu Didi que apareceu lá para dar uma mão, o seu José que estava junto com ele o filho dele o Didi, o 

seu Dela Flora todo dia lá ajudando, o seu João da segurança que no primeiro dia apareceu como 

voluntário para os ajudar, o Cristiano que trabalha lá em sua casa, também levaram, o Odilonzinho foi 

levado lá para os ajudar voluntariamente, o seu Luiz Amaral que começou os ajudando 

voluntariamente, daí a empresa que está montando lá os estandes contratou ele, o vereador Jairo que 

apareceu lá para os ajudar também como voluntário e as demais pessoas que estão ajudando lá, aos 

funcionários da prefeitura, os CIEEs da prefeitura, os funcionários concursados, as  Secretarias, em 

especial a Secretaria de Obras, Planejamento, Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, a 

Secretaria da  Fazenda, que o pessoal se empenhou para fazer as compras, o pessoal que vai se 

encarregar do trânsito, só tem a agradecer estas pessoas que estão trabalhando lá. Dizer que a 

procura de estandes é muito grande, conseguiram colocar umas lá fora porque o pessoal liga para e 

pede qualquer cantinho que tenha aí, só que estão tentando colocar, senão tem que mudar tudo o 

projeto dos Bombeiros, e eles estão complicando bastante em tudo que é coisa, então estão fazendo 

o que podem, e não querem deixar ninguém mal, mas é que muitos deixaram para última hora, então 

a estão fazendo o que podem ali. Sobre a prestação de contas já falou estes dias na rádio, já falou 

aqui, pretende fazer uma prestação de contas bem feitinha, fazer uma cópia para cada bancada aqui 



0158 

 

da Câmara, fazer a prestação de contas no rádio de tudo que entrou, de tudo que gastaram, então 

espera conseguir fazer isso. Fala que o pessoal todo está trabalhando, a Micheli coordenando lá tudo, 

só tem a agradecer toda esta “turmona” da prefeitura e voluntários que estão trabalhando ali. Seus 

sentimentos a família do Salatiel que queria muito bem, falou com a filha dele, que é colega de sua 

irmã, ele é uma pessoa maravilhosa que Deus chamou, então que Deus conforte a família. Deseja a 

todas as mães, que no domingo é dia das mães, um feliz dias das mães. Convida, mais uma vez, o 

povo do Capão do Cipó para se fazer presente na nossa quinta Expocipó, que começa na quinta-feira 

com o show do Chiquito e Bordoneio, entrada franca, entrada franca no parque também, como 

sempre foi, na sexta-feira show baile com a banda Balança Brasil, às dezessete horas tem uma 

reunião. Convida já o vereadores e todos aqui, tem uma reunião do Caminho das Origens, vão estar 

os prefeitos da região, quem está organizando são eles para se fazerem presentes lá também, e 

depois as dezenove horas nossa abertura oficial, no sábado show com Banda Sollus e Thainan 

Machado, até o Thainan Machado conseguiu os brindes das lojas lá de Santiago que estão 

patrocinando ele, forno elétrico, tablete e outras coisas mais para sortear ali para as mães e para 

quem estiver presente ali. E no domingo momento gospel, todas as igrejas do Capão do Cipó, se 

inscrevam na Assistência Social e vão ali passar uma palavra ou grupo de louvor, das dez ao meio 

dia, vai ser bem organizadinho e depois de tarde vai ter uma homenagem às mães a cargo da 

Secretaria da Assistência Social e demais Secretarias da Prefeitura, e de tarde show com artistas 

locais, aqui da nossa terra. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala do baile do CTG, da nova patronagem do 

Cido e sua patronagem, apesar do frio estava muito boa a janta e o baile. Fica contente quando é feita 

uma promoção e as pessoas colaboram e participam da comunidade. Também no domingo a festa da 

capela do Carovi estava muito bom o almoço, encheu de pessoas, o pessoal participou e parabeniza 

aquela comunidade. Convida o pessoal para o dia quinze de maio, uma gincana promovida pelo 

Sicredi, os grupos de terceira idade, associação do bairro Santo Antonio, CTG Gumercindo Saraiva, 

colégio Julio Biasi, o Lions e demais entidades que estão promovendo. Diz que terá bingo mais 

adiante e domingo tem almoço, dia quinze, e a tarde reunião-dançante ao valor de dez reais, 

churrasco, galeto ao meio-dia. Daqui mais uns dias terá um bingo e as entidades arrecadando dez mil 

a Sicredi doa dez mil. Diz que sentaram e conversaram e vão arrumar o Clube Aliança, os banheiros e 

o que mais falta, pois acha que é um patrimônio do Capão do Cipó, funcionou a Câmara de 

Vereadores e a Prefeitura na primeira instalação, quando iniciou Capão do Cipó. Diz não achar justo 

que não deem uma arrumada lá, pois servirá para festas e as entidades que participarem não pagam 

aluguel, só a luz no dia que tiver promoção. Frisa que será no próximo dia quinze e convida ao 

pessoal para participar, com cartões a venda a quinze reais, para que possam levantar o clube. Fala 

que quinta-feira começa a 5ª Expocipó e torce que não chova, que faça tempo bom, mas que uma 

garoa de cinco ou dez milímetros, amanhã, seria bom para firmar a poeira. Diz que o trabalho está 

sendo feito e que faça uma feira boa, o pessoal participe, pois Capão do Cipó sempre fez boas feiras, 

tiveram êxito e a população, as firmas todas participaram. Torce que tenhamos mais uma vez uma 
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feira boa e que as pessoas que veem de fora, apesar dos asfaltos não darem condições para o povo, 

mas que levem uma boa impressão do município. Torce que os deputados que foram convidados 

venham participar, afinal de contas em época de eleição eles levam votos e, chegou a hora de virem. 

Diz ter ligado hoje parta Porto Alegre cobrando, pois o povo está lhe cobrando, que quando chega a 

hora eles vêm pedir e agora chegou nossa vez de pedir a eles que participem de nossa feira, que é 

importante para os que trabalham na feira ver as nossas autoridades maior participando e trazendo 

alguma coisa para nós. Não sabe se o governador poderá vir, pois teve sexta-feira em Santo Ângelo, 

sabe que ele tem muitos compromissos, tem a feira em Santa Rosa. Torce para que venham, não só 

em época de eleição, mas chegou à época de eles retribuírem conosco. Convida mais uma vez a 

todos que venham participar de quinta-feira em diante. Parabeniza as mães que no próximo domingo 

é o dia delas, e se não fosse uma mãe não estaríamos aqui, e seria uma justa homenagem a elas. 

Parabeniza a todas as mães do Capão do Cipó e daqui da Câmara de Vereadores, seu abraço. 

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. Cita que a colega Regina comentou sobre o baile que aconteceu sábado à noite no CTG, e em 

nome do “Ratão”, patrão do CTG e toda sua diretoria, agradece as pessoas que comparecem, que 

com todo aquele frio deixam o que tinham a fazer em suas casas e compareceram para que fizessem 

um grande baile. Diz que a música foi de qualidade, baile onde todos participaram, ajudaram em 

doações, e a comunidade cipoense é unida para que quando acontece um evento em nosso 

município, acontece bem feito. Em nome do Alcides Nascimento, Patrão do CTG, deixa um abraço a 

todos que participaram de uma forma ou de outra. Não cita nomes para não cometer injustiça. No 

domingo, pela parte da manhã, teve o prazer de ir lá à localidade do Carovi, fazer aquela festa com a 

comunidade que tem seu respeito e carinho. Fala que foi uma festa bem organizada, churrasco de 

primeira qualidade. Diz que lá sentando e conversando com as pessoas sobre o futuro do município é 

o que importa. Ressalta que quando acontecem as coisas boas o povo fica alegre e faceiro. Diz ter as 

coisas ruins, mas deixa de lado. Fala a colega Regina que pede a Deus que não de muita chuva, e 

torce que de uma grande Expo, 5ª Expocipó, pois quem leva é o nome do município são as pessoas. 

Fala que irão fazer uma Expo com todo respeito, e que política tem época certa e ali é o momento de 

festa, representar o nome do município e levar a qualidade do nosso município aos demais. Destaca 

que o importante é ter paz, pois onde se tem paz se chega a todos os lugares. Pede a Deus que 

abençoe nossa 5ª Expocipó. Cita que dia primeiro de maio foi o Dia do Trabalhador, e em nome dos 

vereadores, da comunidade cipoense, ao Claudio que trabalha na imprensa falada e escrita, em nome 

dos funcionários da Casa, dos funcionários públicos e de todos os munícipes deseja um Feliz Dia dos 

Trabalhadores que foi dia primeiro de maio, domingo que passou. Cita que o trabalho é sempre com 

sucesso, com ética, que é o que importa. Diz que domingo que vem será o Dia das Mães, não deixa 

de comentar, e em nome da Silvane, da Carlizi, de sua mãe, de sua esposa, de suas colegas 

vereadoras Regina e Margutti deseja um Feliz Dia das Mães. Diz sermos sabedores o quanto uma 

mãe é importante ao nosso lado, e que não irá durar a vida inteira ao nosso lado, mas é quem levanta 

uma família, quem dá o “costado” em uma família, quem ajuda aos filhos é uma mãe. Fica o abraço e 
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um beijo no coração de cada mãe cipoense. Diz que as pessoas lhe cobraram, e que quantas vezes 

já foi falado aqui nessa Casa sobre as pedras para o Gelsinho. Vai esperar passar a Expo e, tem 

certeza que o secretário irá mandar essas pedras para ele. Diz ter visto seu João Machado e mais 

uma vez ele lhe cobrou das pedras dele, o qual lhe disse para esperar passar a Expo que, com 

certeza, irão lhe mandar as pedras que estão fazendo falta. Deseja uma boa Expo a todos e que Deus 

continue nos abençoando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Em primeira mão diz não ser 

um convite aos colegas, pois os mesmos já estão convidados e vão fazer parte dessa feira, mas os 

colegas foram muito felizes, todos que falaram aqui, que a feira não é nossa, é da comunidade, é do 

povo. Diz serem quatro dias para tratar bem aos visitantes e à comunidade, acima de tudo. Diz que 

tem que estar de cara alegre para que as pessoas levem uma boa imagem dessa terra. Conclama a 

todos que venham participar dessa grande feira, que muito surpreende, pois não será cobrado nem 

entrada nem os shows, é livre. Diz que muitos perguntam por que tanta coisa, o que diz que pelo que 

sabe da Regina e da administração municipal do que está sendo feito para realizar essa feira. Cita 

que só na organização da passada foram dezoito mil, que esse ano foi economizado e deixado de 

pagar para uma comissão, pois está sendo feito por uma comissão organizada aqui pela 

administração municipal, pelos funcionários e pela comunidade. Diz ser por isso que está sendo feita 

uma feira economicamente, das mais econômicas a ser feita. Por isso que o prefeito e a comissão 

tomaram essa atitude de não se cobrar, e também pela situação financeira do país. Diz achar ser uma 

oportunidade única de ir ver o show do Chiquito e Bordoneio, de graça. Fala para muitos que talvez 

seja uma oportunidade única de se fazer isso aqui. Chama e conclama em nome de todos os colegas 

que estarão lá e participem da feira, aproveitem a oportunidade levem o nome do município, pois é 

para o povo. Diz que ninguém quer tirar proveito nenhum. Tem certeza que todos que lá estão, estão 

de camiseta para que seja o nome de Capão do Cipó acima de tudo. Quer que isso fique bem claro, 

de que ninguém quer mérito nenhum, todos que estão lá querem levar o nome do Capão do Cipó. 

Acha que a vereadora Regina já falou tudo e fez o relatório do que, realmente, tem que ser feito. 

Estava vendo o colega Rodolfo falar sobre a nossa economia, do que acontece no País, acha ser 

muito sério só que não adianta trocar um por meia dúzia, vai ficar a mesma porcaria. Diz que tem que 

tirar todos de lá, mas alguma coisa tem que ser feita, pois hoje não temos credibilidade nenhuma mais 

no governo, perderam a vergonha, a moral e ninguém confia no Brasil. Ressalta que viraram uns 

desmoralizados, que o mais sujo que bote lá ao menos credibilidade tem que ter. Fala que o que 

estão montando de Ministérios, tem ladrão do ladrão, do ladrão nos novos ministérios. Diz ser 

vergonhoso e não tem nem por onde começar, pois só dá safado. Concorda com o vereador Miguel 

quando disse que tinha que “limpar a banca”, pois é vergonhoso e não tem nem por onde começar. 

Convida as mães que participem do evento dia oito, que vai ocorrer no domingo, e deseja a todas as 

mães aqui da casa, muita paz, saúde, para cuidar dos filhos, que é muito importante uma mãe ao lado 

do filho. Sempre diz que um pai não faz muita falta, mas uma mãe faz falta sim, para um filho. 

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

Líder de Governo: O vereador usa o tempo de Líder de Partido juntamente com a liderança de 
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governo. Fala ao senhor presidente que quer aproveitar novamente este espaço, e que saiu uma 

classificação ou ranking no Brasil se referindo à maneira de como funciona os portais de 

transparência e para a satisfação o Capão do Cipó ficou em quinquagésimo sexto a nível nacional e 

ficou em quinto lugar a nível estadual. Na sua forma de como coloca as suas informações no Portal da 

Transparência, afirma que estava seguidamente batendo e dizendo que ali tem toda a rede da 

prefeitura no Portal da Transparência, e que isto é um motivo de alegria para nós, em função desta 

colocação aqui, e neste sentido quer fazer uma referência ao secretário da Fazenda, seu João Martins 

Pinheiro, e toda sua equipe, pois foi na Secretaria de Fazenda que foi arquitetado a forma e a maneira 

de alimentar este Portal da Transparência. Fala que o nosso município e o nosso parque estão 

prontos para receber a feira e sempre tiveram o pensamento e a certeza que vai ser uma grande feira, 

e já de antemão parabeniza a Regina, presidente da feira, o Ibanez, vice-presidente, e se estendendo 

aos funcionários e a população que está vindo de forma voluntária ajudar no parque da feira. Ressalta 

que isto é um motivo de alegria, saber que a quer a população quer que a feira aconteça. Ressalta 

que todas as pessoas que vieram ali sem ganhar um centavo e fica aqui o agradecimento e o 

reconhecimento do próprio a estas pessoas. Deixa aqui um registro onde tem a união e a vontade de 

todos não tem como as coisas darem errado. Encerra deixando um Feliz Dia das Mães em nome de 

suas colegas, vereadora Marilene e vereadora Regina, que são mães, e novamente dá um Feliz Dia 

das Mães a todas as mães do nosso Capão do Cipó e do resto do Estado e do Brasil. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Comenta também sobre o almoço lá no Carovi e dá os parabéns pelo almoço 

excelente, pois estava a casa cheia naquela comunidade e diz ao colega Rodolfo que ficou muito feliz, 

pois o mesmo que é um morador de tempo lá ter uma diretoria formada somente por mulheres e tem 

certeza que aquela diretoria vai a frente e claro que com os maridos ao lado trabalhando, mas ficou 

muito feliz por ser a chapa  só de mulheres. Ressalta que se esqueceu de falar antes aqui que no 

sábado, dia sete, das oito as dez é a transmissão direta da feira do programa A Voz do Campo, e que 

queria fazer um chamamento a todos os agricultores que se façam presentes ali. Afirma que vai ter 

alguns deputados presentes que já confirmaram, pois é a vez de reivindicar nossos direitos, já que a 

agricultura tem carregado nas costas este País, pois em abril encerrou uma pesquisa que nos últimos 

vinte e cinco anos, no mês de abril agora, foi o maior índice de desemprego do nosso País de seis a 

dez por cento a agricultura aumentou, dando emprego e fora as que não têm contabilizadas sobre os 

peões que são por dia, e que então é a vez dos nossos agricultores aqui de Capão do Cipó e região 

se fazerem presentes das dez e meia as onze e meia. Destaca que tem uma importante palestra com 

o Thomas Milani, que é da FCStone que vai falar sobre o futuro financeiro da soja e que então é muito 

importante agora que colheram e sabem o que se tem para vender e o que vai sobrar, então tem que 

prestar bem a atenção nos valores da saca da soja. Ressalta que este “cara” é um bom entendedor, 

pois tem em mais de vinte e quatro países esta empresa, e que a matriz dela aqui no Brasil é em São 

Paulo ou Rio de Janeiro, não se lembra bem, mas a filial aqui no Rio Grande do Sul é em Passo 

Fundo. Agradece e pede para o povo de Capão do Cipó se fazer presente na quinta Expocipó. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-
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presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Diz quando se falar em preço da 

soja, os agricultores já são especialistas, é só cuidar o dólar lá em cima e está resolvido o problema, o 

dólar quando foram feitas as lavouras estava quatro reais, agora esta três reais e quarenta e três, 

passou um pouquinho esta semana, antes era três e cinquenta, não adianta o bushel subir lá e o dólar 

cair hoje, o agricultor já está vacinado, o preço da soja o produtor faz o preço, e quando achar que 

para ele está bom o preço para ele, vai vender depende os compromissos que ele tem, e aquele que 

não precisa espera mais tempo. Cita que nem sempre o que espera vende por mais, e este ano já 

vimos o preço que foi o ano passado subiu e caiu, então é uma oscilação dificilmente o preço que vai 

acertar é uma coisa complicada, mas graças a Deus deu uma safra boa este ano no Capão do Cipó e 

toda a região vai ficar bom, a soja deu bem assustou uns dias com umas chuvarada, mas graças a 

Deus foi bem. Comenta sobre os políticos, só tem uma coisa a dizer vai ser problemático, terá 

candidato com a ficha suja na próxima eleição se tudo o que passa na televisão dizem a verdade, tem 

partido que talvez não vai poder por candidato, isso inclui todos vinte e dois partidos. Diz achar que só 

escapa aquele da mulher que formaram agora, e que discutem política, os partidos são bons, alguns 

dos partidos que estragam e a ambição leva estas  a estas coisas que acontecem e tem que torcer 

que as coisas deem certo e ganha quem ganhar, assuma quem assumir, e se é para piorar não 

adianta trocar,  se para trocar seis por meia dúzia  não resolve. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Ressalta o que o colega Miguel comentou a respeito da análise 

sobre a transparência, e estamos no quinquagésimo sexto lugar, e da maioria dos municípios da 

nossa região só um aparece com colocação entre os cinquenta municípios, muitos que deveriam 

aparecer não aparecem, tiveram até surpresa realmente tem que dar os parabéns a Fazenda pelo 

trabalho que vem fazendo sobre a divulgação de transparência das coisas públicas, pois isso é o 

mínimo que tem que ser feito, as coisas têm que ser o mais transparente possível. Diz só quem ganha 

é povo e sabe como as coisas são empregadas, e tem que dar os parabéns a Secretaria da Fazenda 

da forma que está conduzindo as coisas. Diz ter visto aqui que o mesmo senhor que pede as pedras, 

estava comentando com o vereador Jairo que vai para oito anos que ele pede estas pedras, começou 

lá no Governo Froner quando o sogro dele cedeu uma pedreira para tirar pedra e colocaram em todo 

o município, cruzavam em frente a casa dele e não cascalharam, pode que este ano cascalhem ou só 

o ano que vem. Se não sair nesse mandato agora, aí vai para os noves anos, é o destino da política. 

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

Partido, PDT: Fala sobre o abastecimento da água, foi lá no poço da Progresso, colocar aqui para a 

colega Marilene que a pessoa disse se precisar fala para a senhora colega. Parabenizar o dia das 

mães a todos às mães cipoenses, feliz de quem tem sua mãe. Diz que sua mãe não se encontra mais 

aqui, morou aqui onze anos, mas diz estar bem, com oitenta e sete anos. Sobre Capão do Cipó diz 

ser bom saber sobre o Portal de Transparência, quando criticam e cobram é só ir ao Portal de 

Transparência que está tudo ali, é a quinta do Estado e está aí a justificativa mais que justa. Quer se 

associar a moção da dona Maria José, o pessoal da dona Ecléia, a todos os seus netos uma pessoa 

muito querida. Diz ter ficado surpreso saber que ela estava doente e faleceu hoje. Fala sobre o 
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convite do CRAS para a grande abertura da Expocipó, onde a banda marcial do CRAS fará sua 

apresentação oficial, será às dezenove horas na abertura. Fala que domingo vai ter apresentação do 

Dias das Mães durante a Expocipó, às quatorze horas, no pavilhão da feira, haverá transporte nas 

localidades dos Assentamentos, Entre Rios, Carovi, a partir das treze horas e retornando às dezoitos 

horas, e todos que puderem participar que venham. Fala que ali na feira a Emater, Secretaria da 

Agricultura, sabemos que a feira é da administração e da comunidade, mas estava vendo os convites 

quanta palestra para o pequeno, médio e grande produtor, aqui está em foco nossa agricultura, venha 

participar da Expocipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: Dá os parabéns a todas as mães cipoenses, para sua mãe, 

para as mães que se encontram nesta Casa, pois as quatro mulheres que estão aqui são mães, e 

todas as mães do Brasil e do mundo. Afirma que sem elas nós não estávamos aqui hoje. Fala ao 

Miguel que hoje foi o último dia do empedramento de mangueiras, e que não sabe da terraplanagem 

que tinha que fazer das mangueiras e foi feito para um ou dois e o resto não foi feito. Ressalta que 

então tem que ver para não perder esta leva de coisas que estão para traz. Fala que hoje graças a 

Deus Capão do Cipó está bem de médico, pois tem dois médicos do Mais Médicos, do governo 

federal, se não tinha muitas promessas que iria ter médicos para o frio o plantão aqui, e o dinheiro da 

onde. Afirma que se não fosse o governo federal dar estes dois médicos para o município de Capão 

do Cipó, nem exame de sangue não estão fazendo mais por aqui e que agora é só por Santiago. 

Ressalta que então tinha que ver isto por que todo mundo tinha que ir a Santiago fazer exame. Dá os 

parabéns para o Pinheiro, mas para o Pinheiro, pois o mesmo é um “cara” competente na secretaria e 

ressalta que tem outro que é um “mala”, pois o Christian aquele é um “pinga-fogo” e que Deus do céu 

chega dar um medo, mas sobre o Pinheiro dá os parabéns sobre o Portal da Transparência. Ressalta 

que se falar lá em cima, afirma que aqui no município de Capão do Cipó acontece trocar partido por 

cargo e filiação por cargo e imagina lá em cima que aquilo é um bolo e não se sabe para que lado 

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

Bancada, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OFÍCIO CIRCULAR 010/2016, da Assembleia Legislativa, convidando para audiência 

pública às 16h do dia 16 de maio de 2016, no Plenarinho, para debater a regulamentação da criação 

de municípios no Brasil. OF. GAB. 067/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 

014/2016. PROJETO DE LEI 014/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2016”. MOÇÃO DE PESAR 

009/2016, dos vereadores aos familiares de Valdir da Silva Nascimento. MOÇÃO DE PESAR 

010/2016, dos vereadores aos familiares de Salatiel Saturnino Pinto de Andrade. Após o senhor 

Presidente convida aos colegas para discutir e votar: 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”, aprovado 

por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 009/2016, dos vereadores aos familiares de Valdir da Silva 

Nascimento, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 010/2016, dos vereadores aos 
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familiares de Salatiel Saturnino Pinto de Andrade, aprovada por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 10/05/2016, 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, 03 de maio de 2016. 

                                                           

 


