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ATA N° 14 / 2016 (Ordinária) 

Aos 10 (dez) 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 13/2016, da 

Sessão Ordinária do dia 03/05/2016, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente 

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

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, e aos ouvintes 

da 87.9, uma boa noite a todos. Lembra que hoje faz três anos que o amigo Odir Fernandes partiu, 

era vereador dessa Casa, foi no dia 10 de maio de dois mil e treze, deixou saudade aos vereadores, 

aos munícipes, aos quais ajudou muito na emancipação e, principalmente, o Partido dos 

Trabalhadores, pois independente de qualquer coisa, ele sempre abraçava a causa e ia para a luta, 

não tinha vergonha de lutar. Diz que ele era um companheiro que erguia a bandeira e defendia seu 

lado. Fala que o pessoal lhe ligou pedindo que a Secretaria de Obras leve umas cargas de pedra para 

o seu João, perto do Ademir e do seu Lair. Diz que eles lhe ligaram e disseram que será que vão 

esperar passar mais três anos para botar essas pedras. Cita que hoje tem bastante caminhões e é 

simples levar quatro cargas e colocar e resolve o problema, pois tem criança que vem no colégio e 

todos saem por ali e é no mata-burro, pouca coisa resolve o problema. Cita que se falta maquinário 

que deem jeito de comprar mais, mas como tem, tem que fazer com os que têm. Diz que o pessoal 

lhe pediu para falar, pois não custa nada, foi aberta uma estrada atrás da cooperativa, que sai aqui no 

CTG, inclusive, diz que seu Serafim que teve que comprar os bueiros para por, pois a prefeitura não 

colocou os bueiros, e até hoje não resolveram o problema daquela estrada. Diz que abriram mal e 

mal, passaram uma patrola e está lá do mesmo jeito e tem bastante moradores que estão 

construindo, como seu Eli e outros, e nem a rede de luz eles não querem vir colocar por que a rua não 

está aberta e tem várias casas prontas e não tem luz e o pessoal não consegue vir morar. Pede que 

tomem uma atitude e arrumem aquela estrada, pois não vai muito cascalho, o trecho é curto, não dá 

duzentos metros e resolve o problema e os “caras” vêm colocar a rede de luz para o pessoal. No 

assentamento, diz que até sabe que o pessoal se envolveu bastante na feira, mas que seja feito 

patrolamento, principalmente, quem vai para o Nova Esperança, na propriedade do seu Emílio, tem 

uns buracos que não tem como cruzar mais e o transporte escolar passa todo dia ali e tem trânsito ali. 

Fala que a ponte do Antenor vai cair, para o lado de cá, quem desce, a água tirou todas as pedras e 

está um buraco. Torce que não aconteça, mas está muito perigoso e tem que levar umas cargas de 

pedras e colocar o quanto antes. Diz a vereadora Regina que a feira foi boa, graças a Deus tranquila, 
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não teve nada. Só ficou preocupado, pois o dia que falou na rede de luz, sabe que é cedo ainda, e o 

vereador Ibanez que é o vice-presidente, e não fizeram a rede de luz, teve muitos problemas de luz 

ali, todos sabem, e o gerador que contrataram, é dinheiro que vai fora, como sempre diz. Diz que o 

gerador, gastaram de meio-dia até o outro dia cedo, de manhã era desligado por que não tocava 

muitas coisas, setecentos litros de diesel, por dia. Fala que em cinco dias foram três mil e quinhentos 

litros de diesel, que a prefeitura tinha que dar, fora o gerador, somando o preço do diesel, que diz ser 

em torno de três reais e vinte centavos, dá onze mil reais em diesel para o gerador. Questiona o que 

custava terem feito a rede de luz e botar transformador forte e fazer a rede baixa, que todo mundo ia 

ficar feliz, o dinheiro ia ficar no parque, pois assim foi embora, foi “queimado”. Não sabe como irão 

prestar contas. Fala que os sessenta e oito mil que liberaram aqui para liberar a rede de luz, não foi 

feito, e essa é sua preocupação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz ser uma satisfação 

ver o colega Antonio aqui, seja bem vindo. Com a licença do presidente irá fazer um comercial hoje. 

Diz que já está exposto no hall de entrada da câmara, um cartaz com a propaganda divulgando o café 

colonial do Carovi, que acontecerá no dia 29 de maio, a partir das dezesseis horas, o cartão custa 

quinze reais, somente venda antecipada. Não terão cartões na hora, diz. Aos colegas presentes e aos 

que acompanham pela Cipoense fala o cardápio: quatro tipos diferentes de pães; cinco tipos 

diferentes de cucas; seis tipos diferentes de bolachas; dois tipos de queijo; seis tipos de frios (linguiça, 

salamito, morcilha branca, de sangue, seis tipos diferentes...); dois pães recheados um com torresmo 

e o outro com queijo e salamito; café preto; café com leite; chocolate quente; cachorro-quente, fortaia, 

a qual para quem não sabe diz que é conhecida por fritada; dois tipos de pasteis (de carne e doce); 

rocambole; nega maluca e depois de toda essa comilança, ainda tem sobremesa, que é torta. Fala 

que terá três tipos de suco (uva, abacaxi e laranja), suco natural. Diz que deve ter esquecido, pois 

contaram que o cardápio terá quarenta e três tipos diferentes a serem oferecidos. Explica que estão 

fazendo isso, pois como sabem a escola tem despesas, além das verbas que recebe tem outras 

despesas que seguido aparecem, como fazer remendo de vidro. Por exemplo, querem ligar o ginásio 

com outro cabo elétrico, é muito fraca a luz e o dinheiro será para adquirir esses cabos. Diz que 

querem trocar as telhas que há mais de ano esperam o governo do Estado para fazer, e que irão 

comprar as telhas transparentes e trocar. Diz que é para esse fim. Fala que essa semana está sendo 

muito grata, pois ontem, como exemplo, foi na casa do Beco e da dona Sandra, no Passo do Valo, 

que fazia mais de três anos que não ia lá, no Tibúrcio. Foi no seu Sadi Reimann, hoje, convidá-los. 

Fala que esses dias esse grupo esteve aqui na dona Irene Seifert, e é evidente que não poderão ir a 

todas as casas convidar, como gostariam, mas depois irá acertar com a colega Margutti se a mesma 

aceita que seja um ponto de venda de cartões a loja da colega. A colega responde que pode sim. O 

vereador diz que então ficarão na dona Margutti para quem quiser adquirir um cartão, e como 

antecipou não terá venda na hora, pois é muito difícil calcular as quantidades e chegar lá e não ter. 

Frisa que as pessoas que lá irão, será somente com ingresso antecipado. Desde já diz que a ideia é 

fazer uma divulgação de nome por nome de quem colaborou, pois a aceitação, pela comunidade, é 

fora do comum o que estão envolvidos em ajudar para o sucesso do primeiro café colonial. Agradece 
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e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita que a Secretaria de Obras providencie e 

arrume a estrada no Nova Esperança, do senhor Áureo, ele diz que faz muito tempo que vem 

solicitando e que ainda não fizeram o serviço, e a última vez que entraram lá foi para estragar a cerca 

dele, até ele pediu para falar  que não é mais companheiro. Está falando porque ele está ouvindo, ele 

pediu e ele está muito chateado porque prometem e não cumprem. Em nome do Lions Clube quer 

agradecer as pessoas e a presidente da feira que os cedeu o espaço para vender as canecas lá, em 

benefício ao Lions Clube, que é uma entidade, a qual passa falando que é filantrópica, não tem fins 

lucrativos, então está aí pagando mensalidade para trabalhar, se doando, até um rapaz do Entre Rios, 

diz ao Antonio, que se faz presente, veio pedir ajuda com a família dele, que mandaram pedir para o 

Lions, que o Lions ia colaborar. Cita que vão fazer em junho, já combinaram de fazer alguma coisa 

beneficente, para aquele rapaz que fez cirurgia da coluna, o Doti, então estão de braços abertos para 

colaborar, torce e pede a Deus que ninguém precise, família nenhuma, mas estão trabalhando. 

Tiveram o espaço ali na feira, venderam e ficou com nove canecos ali na loja e hoje vendeu cinco, 

então agradece todas as pessoas que colaboraram. Sempre diz que Capão do Cipó o povo daqui tem 

o coração muito generoso, comparece, participa, colabora em todos os eventos. Temos agora, diz ao 

colega Alacir, este do próximo domingo ali no clube, também uma parceria com a Emater e todas as 

entidades, da Emater não, desculpe do Sicredi com todas as entidades do nosso município, o Lions 

também se faz presente lá para depois repartir a fatia do lucro  que vai dar para cada entidade, depois 

o Alacir reforça o convite, acha que o colega tem mais detalhado para domingo, valores e tudo, no 

Clube Aliança. Quer deixar seus sentimentos aos familiares da senhora Maria José dos Santos, a mãe 

da senhora Ecleia, do compadre Manoel, Lore e da senhora, aos familiares da senhora Eva Garcia 

dos Santos que faleceram agora recentemente, então seus sentimentos aos familiares. Sobre a feira, 

diz a colega Regina que foi muito boa, gostou, graças a Deus ocorreu tudo bem, tudo na santa paz, é 

o que todos almejam. Leu alguma coisa da agricultura familiar, que a Ângela da Emater postou mais 

de trinta mil reais da agricultura familiar então vendeu ali de artesanato e produtos coloniais, isto é 

muito bom, identifica, valoriza as pessoas porque não são só os granjeiros que precisam do lucro, que 

a nossa agricultura familiar tem que ser, não só nas feiras, mas sim sempre bem valorizada. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Irá abordar dois assuntos, 

sendo o primeiro sobre o Cadastro Ambiental Rural e o segundo sobre a feira. Sobre o Cadastro 

Ambiental Rural, diz que no dia seis foi prorrogado para cinco de maio de dois mil e dezessete, para 

propriedades com menos de quatro módulos fiscais, ou seja, aqui para Capão do Cipó são cento e 

quarenta hectares para menos. Pede às pessoas que ainda não fizeram, que o façam, pois como 

falou em outra oportunidade esse cadastro será uma ferramenta para auxiliar o proprietário rural e não 

para punir. Cita que tem um dado interessante, pois Capão do Cipó tem cento e dois mil e duzentos 

hectares de terra, e no fechamento do cadastro consultou e haviam sido feito, praticamente, sessenta 

mil hectares, ou seja, sessenta por cento fez o Cadastro Ambiental Rural, ficando, ainda, quarenta mil 

para fazer. Pede aos produtores que não deixem para última hora e façam o Cadastro Ambiental 
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Rural. Com relação à feira menciona o nome da presidente Regina e do vice-presidente Ibanez e em 

nome deles cita todas as pessoas que auxiliaram. Não irá citar nomes para não cometer injustiça. 

Fala que foi um grande trabalho, uma grande feira, e sente na comunidade cipoense que a população 

quer a feira. Diz que se não fosse feito seria um ciclo a ser quebrado. Confessa que em função de 

crise, se lhe perguntassem, dois ou três meses antes da feira, até tinha posicionamento particular de 

que a feira não saísse, mas quando vê que está errado tem que reavaliar os posicionamentos, e 

vendo a satisfação do povo e a grandiosidade da feira, ficou convencido que a feira teria que ter 

acontecido. Diz ser lógico que temos que saber que muita coisa tem a ser feito pela feira e cada 

administração que passou, fez o que pode. Como exemplo cita que agora foram fechados os 

pavilhões, mas uma coisa ficou clara, que tem que se investir pesado no parque, a começar pelo 

asfalto, plantio de grama. Diz que as árvores, seguidamente questionadas aqui na câmara, têm que 

ser muito bem pensado, pois muitas vezes encher muito de árvore as empresas não irão aceitar isso, 

pois vai tirar a visibilidade do maquinário que está sendo exposto. Comenta que a feira cresceu a 

cada ano, com a estrutura que tinha e ficou grande, e para que ela continue crescendo tem que se 

investir bastante em infraestrutura, o que ficou claro. Diz ser lógico que cada um fez o que pode, e até 

agora todas foram bem sucedidas e essa também, até em função da crise, entende que superou as 

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

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

Quer falar sobre a feira, realmente a feira nos surpreendeu mesmo, em termos de nós estar passando 

por esta dificuldade financeira não só aqui no nosso município mas em todo nosso país, surpreendeu 

mesmo. Primeiro quer agradecer aos nossos visitantes, as pessoas que se disponibilizaram a expor 

na nossa feira, aos que trabalharam, em especial aos voluntários da nossa comunidade que foram lá 

trabalhar, seu Anauri, o seu Dellaflora, o seu Nelson, o seu Didi, seu Artidor, seu José e seu flho Didi, 

o Cailir, o Cristiano e o Claimar. Agradece a todos os motoristas, a Ângela da Emater, ao pessoal do 

trânsito que coordenou muito bem o trânsito em frente que estava tudo bem organizadinho, ao 

pessoal da água incansavelmente, porque a nossa água também deu problema, tem que melhorar 

muito este negócio da água no nosso parque, a todo o pessoal da Secretaria de Educação, da 

Secretaria de Administração, da Secretaria de Agricultura, a todos da Secretaria de Obras que 

pegaram parelho ali, ao pessoal da Secretaria de Planejamento, da Secretaria da Saúde, da 

Secretaria da Assistência Social que realizou domingo, com as demais secretarias, a apresentação da 

nossa banda ali do CRAS, estava maravilhosa na nossa abertura a homenagem para o Dia das Mães 

no domingo também. Fala que o pessoal gostou muito aqueles sorteios. Agradece a todos os 

funcionários concursados, de coração, agradece a cada um, aos funcionários CCs, aos nossos 

estagiários que lhe ajudaram muito, aos secretários, ao pessoal da limpeza e da segurança, o seu 

João, a Brigada Militar, o Exército, a Polícia Civil, ao POE, ao CTG, o Diego agradece ao nosso patrão 

o Cido, que cedeu o CTG para o pessoal da Brigada Militar e do Exército ficar posando, ao Gabinete e 

também da pousada Santos Silva que o pessoal fez questão de pedir para agradecer, que eles foram 

muito bem recebidos, ao pessoal da banda da música que ficaram lá. Fala que a prestação de contas 

não terminou ainda, mas vai trazer bem certinho a prestação de conta, vai levar na rádio também, e 
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tem para dizer assim, como a colega Margutti comentou, ficou muito feliz que só na agricultura familiar 

mais de trinta mil reais foram comercializados para o nosso município, produtos daqui, tinha de outras 

regiões, de artesanato, produtos coloniais também, a praça de alimentação, de todos que falou só um 

que ele até não se queixou, mas disse que vendeu pouco, o restante todos venderam muito bem. Tem 

empresas aqui do nosso município que venderam mais de um milhão e meio em maquinário, 

empresas aqui de fora que venderam mais ainda do que isso aí, vão contabilizar agora e esperar as 

firmas contabilizarem porque tem negócios futuros também, tem financiamento e tudo tem que ser 

efetivado com cuidado e vão confirmar, o pessoal que estava nos estandes também vendeu bem, teve 

aqueles que venderam pouco, tem pessoas que  pediram, deixaram cartão e tudo, teve um expositor 

externo ali  que estava vendendo bota e confecção, vendeu mais de dezoito mil reais, só ele, durante 

estes três dias. Então quer dizer assim que lhe surpreendeu bastante, tinha muito medo assim de o 

pessoal vim expor aqui no nosso município e não ter comércio, não ter vendas, porque a gente está 

passando por uma crise financeira, como já disse e todos sabem grande, mas o povo brasileiro 

quando tem um interesse o pessoal sempre deixa um dinheirinho guardado, vai com a família e se 

diverte. Nosso show foi maravilhoso graças a Deus tudo na benção de Deus, não deu problema 

nenhum de briga ali, então a gente só tem a agradecer, a chuva veio na hora certa, deixou para vim 

no último dia, porque marcava chuva todos os dias. Quer agradecer todos seus colegas vereadores 

aqui, de coração a cada um de vocês, não vai dizer o nome porque aquele dia estava nervosa e 

quase acabou esquecendo, mas agradece de novo. 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. Sobre a feira diz que estava muito 

boa, o tempo ajudou, choveu na hora que tinha que chover. Diz que a Regina, presidente, o Ibanez, 

vice-presidente, a Micheli e a comissão estão de parabéns, assim como a comunidade cipoense que 

se fez presente e o pessoal que trabalhou. Fala que algum probleminha sempre vai ter, como se sabe, 

mas estava muito bom. Acha que os expositores que vieram, visitou muitos, e estavam bem 

contentes, assim como a Emater, com a agricultura familiar. Fica contente quando as coisas dão 

certo. Diz que houve um probleminha com a luz, no nosso estande, estava fraca, mas verá o que será 

feito. Convida para domingo, dia quinze, tem almoço no Clube Aliança, coordenado pela Sicredi e as 

entidades aqui do Capão do Cipó estão todos engajados, CTG, grupo de Terceira Idade, Lions, Bairro 

Santo Antonio, CTG Gumercindo Saraiva, colégio Julio Biasi. Diz que o valor do almoço será quinze 

reais, com churrasco, salada, pão, galeto e a tarde reunião-dançante. Convida a comunidade a 

participar dessa gincana promovida pelo Sicredi e mais adiante terá um bingo para complementar. Diz 

que lhe falaram hoje, que tem um micro, Iveco placa ISV 6191, que há quase um ano não faz mais a 

linha, já andou em Santa Maria, Santiago e parece que agora está em Entre-Ijuís para arrumar. Diz ter 

linhas terceirizadas e nós com micro do município parado, tinha que arrumar esse micro, pois para o 

município ele custa somente o óleo e o terceirizado é pago por quilômetro. Diz se preocupar e ver o 

que está acontecendo com o micro e arrumar. Cita que outro micro não tem estepe, está fazendo a 

linha e anda no asfalto. Pede que imaginem se o DAER pegar, em quem vão cair os pontos na 

carteira. Diz que com certeza no motorista. Não sabe o que está acontecendo, e um pneu, esteve 
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olhando, e está bem ruim, está na tração. Diz para quem não sabe que ele está chegando perto do 

Espinilho Grande fazendo a linha, até lhe pediram, se fosse possível, patrolar a estrada, município de 

Tupanciretã, ele entra uns vinte quilômetros para dentro ou mais. Diz que ele faz, praticamente, 

cinquenta quilômetros depois que deixa o último aluno daqui, dentro do município de Tupã, vai dentro 

do Espinilho, depois faz a volta atrás da Agropan para levar aluno de outro município. Frisa que 

aquelas estradas estão muito ruins e ele disse que já quebrou a carcaça do ônibus de tão ruim, e 

pediu que fosse patrolada para ele continuar fazendo a linha. Cita que muitas vezes aqui no município 

não encostam para pegar uma criança, mas no outro município pode fazer cinquenta quilômetros para 

dentro, o que é despesa para nós. Fala que se nós temos compromisso com nossas crianças, os 

demais têm que ter compromisso com as suas crianças, ou ressarcir a prefeitura de Capão do Cipó 

pelo que está fazendo, se eles não podem fazer. Diz que eles têm que nos pagar conforme nós 

pagamos as linhas aqui para nossos alunos. Diz que verá vem isso e irá fazer a linha junto com o 

motorista, essa semana, para olhar bem, pois ele lhe disse que dá mais de cinquenta quilômetros e 

não é aluno de capão do Cipó. Fica essa colocação para ver se ao menos arrumem o estepe desse 

ônibus, pois imaginem se ele fura um pneu dianteiro lá no Espinilho, como é que vai voltar. 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. Fala que 

hoje esta Casa tem um representante de cada localidade, que é importante e sejam bem vindos à 

Casa do Povo. Diz a colega Regina e ao colega Ibanez, como mora no município e acompanhou a 5ª 

Expocipó, onde todo dia comparece conversando com as pessoas. Diz que sabemos que no estado e 

no Brasil estamos enfrentando crise, e até mesmo aqui, pois não repassam os dinheiros, mas o que 

vale a pena ver e conversar com as pessoas é sentir como gostam daqui. Sabe que tudo, cem por 

cento, jamais sairia, mas na parte organizadora foi. Teve alguns erros, como sabem, mas futuramente 

irão corrigir, e o que mais importa é que nossa comunidade ficou e saiu faceira, e os visitantes 

levaram o nosso nome, acha que de bem. Diz que tudo foi em paz, houve algumas coisinhas no show, 

sabem que aconteceu, mas foi resolvido. Cita que a segurança de Santiago veio e fez todo o apoio, o 

que é importante é termos segurança, e quem agradece é a comunidade e o povo. Diz que no Carovi 

lhe pediram patrolamento na estrada do Rincão dos Ávila. Pede que o secretário mande fazer esse 

patrolamento lá, quem vai ao Rincão dos Becker e do Passo do Valo, nessas três estradas. Também 

na cidade diz quer na freira várias pessoas lhe comentaram que quando chove, inclusive já havia 

comentado e o colega Ibanez também, em frente ao Posto de Saúde, o barral que vira. Diz que o 

Executivo tem que tomar providência com aquela água, drenar ou fazer uns tubos e tirar e colocar ao 

menos um pó de brita. Diz ser uma vergonha, e as pessoas que chegam para consultar com um 

palmo e pouco de altura quando chove. Fala que quando chove quem vai ao Posto de Saúde não tem 

como chegar por que a água toma conta. Pede que o Executivo providencie uma boca-de-lobo e uns 

tubos e drene aquela água, e coloque umas pedras britas e pó de brita, que tira aquela lameira que 

forma no Posto de Saúde quando chove. Cita que lhe pediram para fazer sobre o asfalto, que a 

empresa disse que viria consertar e até hoje não chegou ao município. Diz que o secretário de gestão 

disse que viria, mas até hoje não compareceu, ao certo errou o endereço e não achou Capão do Cipó, 
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mas quando era para ganhar a licitação ele compareceu, agora quando tem que dar assistência 

técnica depois que abre tudo de novo, não comparece mais. Diz que as pessoas os cobram e vem 

aqui fazer a cobrança. Pede moção aos familiares do seu amigo e avô Adilino Nascimento, do Mário e 

do Valdemar Cortes que perdeu sua irmã, dia oito, uma pessoa querida que tinham na localidade dos 

Palharini, todo mundo queria bem, mas a vida é assim, Deus sabe o que faz. Fica triste, pois são 

pessoas que queriam bem. Diz que lhe cobraram, mas vai esperar a prestação de contas da feira, 

como a rádio feira que foi contratada por Santiago, muitos lhe cobraram sobre a rádio Comunitária, se 

ela foi convidada a participar da feira, ou como funciona. Diz que irá deixar para a presidente da feira 

que explique, pois tivemos dois dias sem rádio feira na Expocipó, só no sábado, a partir do meio-dia, e 

no domingo que tivemos rádio feira. Quer saber o preço que foi pago para essa rádio, pois podiam ter 

investido na nossa rádio Comunitária. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador fica com 06 (seis) minutos, pois o vereador Jairo 

Charão lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta os colegas, munícipes, 

rádio 87.9. Fica feliz dos colegas citando o nome do colega Antonio Jardim, seja bem vindo, ex-

vereador da Casa. Comentou com o colega Jairo que o Dilcione, que se faz presente, também foi ex-

candidato, o Maurinho também. Vê um trio forte que foram candidatos pelo município, e que Deus os 

ilumine para que voltem um dia para essa Casa e representar o povo do município, como sempre diz, 

estaria muito bem representado. Diz ao vereador Jardim, que o vereador é o ‘cara’ que mais busca 

voto para um prefeito, já não atrapalhando, quando o ‘cara’ é candidato, já estão no lucro, deixem o 

‘cara’ trabalhar, que já tem uma grande vantagem. Cita que qualquer presidente de partido que não 

atrapalhe, já está ajudando, muito, um vereador a chegar a essa Casa, mas quando atrapalha não 

tem companheiro que sirva mesmo. Deseja sucesso a cada um que irá concorrer, por um belo 

município que é Capão do Cipó, tenham certeza disso. Diz torcer muito pelo Antonio, pois era um 

‘cara’ que brigava pelos interesses do município, acima de tudo. Acha que é isso que Capão do Cipó 

precisa. Sobre a feira será mais direto, e diz que nem tudo foi feito, concorda com os colegas 

vereadores, mas agradece a administração municipal, que foi parceira, Meneghini e Anselmo, a 

Câmara de Vereadores, em nome do presidente Alacir, pois os vereadores foram incansáveis, todos 

parceiros e presentes na feira, trabalhando de uma forma ou de outra pelo Capão do Cipó, acima de 

tudo. Diz que esse é o interesse, pois diziam que não iriam misturar a política, e não fez política na 

feira, ninguém pode o cobrar isso. Agradece ao funcionalismo público, aos secretários, aos CIEEs, a 

Brigada Militar, a Polícia Civil, ao nosso Exército, a presidente Regina que foi incansável. Acha que a 

colega foi a grande fatia da nossa feira, do trabalho e dedicação, assim como da Micheli, que foi 

incansável. Diz que problemas sempre vão ter, mas foi menos do que tinha para ser feito, e na hora 

esquece o nome de alguém, inclusive a vereadora Regina comentou isso, pois ficam tão atarefados 

de tantos nomes e pessoas para colocar, que acaba esquecendo. Agradece a cada cipoense e não irá 

fazer igual a colega Regina, que fez uma agenda, pois se colocasse o nome de alguém, iria 

descontentar alguém, pois, certamente, iria deixar alguém de fora. Agradece a todos que tiveram lá 

trabalhando pelo Capão do Cipó, pela feira, e aos expositores, pois sem eles também não teria motivo 

de ter a feira. Agradece a cada um que teve aqui de uma forma ou de outra. Agradece a agricultura 
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familiar, a qual a colega Margutti colocou muito bem, pois queira ou não o município é agrícola e 

dependemos da agricultura familiar, temos que investir nela. Fica muito feliz quando a colega Margutti 

colocou, pois não estava sabendo, de ter mais de trinta mil vendidos. Diz ser bom. Agradece aos 

funcionários da Câmara que estavam sempre presentes lá, o Procurador Paulo que foi incansável e 

esteve presente lá, e aos colegas, os quais já citou. Agradece, especialmente aos colegas pelo 

trabalho e dedicação que tiveram lá. Diz concordar que tem coisas a fazer, mas a luz, certamente o 

vereador Jairo irá citar, com o custo de um transformador, saiu pouco mais de dezoito mil reais para 

os quatro dias, e botar uma luz, para pagar mensal, dois anos, acha que no futuro, que as empresas 

estejam instaladas ali, que possam ratear essa conta entre várias empresas, têm condições de por, 

agora botar hoje, para ficar pagando dois anos, tem que sentar, fazer uma reunião e repensar qual é o 

valor. Diz que nessa gestão optaram de contratar o transformador, mas o dia que fizer os gabinetes ali 

e ratear esse valor, concorda plenamente com o vereador Jaques, mas nesse momento atual acha 

que teriam que pagar para ter esse transformador na feira. Diz que o asfalto precisa, pois se aquela 

chuva vem antes, certamente terminaria com a nossa feira, aquela chuva que chegou às cinco horas 

do domingo e seria uma catástrofe. Diz que temos que repensar imediatamente a feira e ter um 

zelador para a feira, o que é importante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto 

ao vereador Ibanez Garcia. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

87.9. Parabeniza todos os colorados pelo campeonato gaúcho, conquistado domingo. Diz que se é 

desse jeito que viu nas reportagens, em facebook, e no Correio do Povo, que colorados ganharam o 

gauchão, um ‘cara’ com um chapelão enorme agarrando o colorado, acha que foi por isso que o 

Grêmio não quer saber de gauchão. Associa-se a moção de pesar aos familiares da dona Eva, 

falecida ontem pela manhã, a todos os familiares do Rincão dos Palharini, seu sogro que era irmão 

dela, seus sentimentos a essa família. Diz ser uma pessoa muito querida, lá do rincão, muito alegre, 

nunca teve tristeza, tinha problemas de saúde, como se sabia, mas era uma pessoa alegre. Diz não 

ter nenhum dos familiares do finado Odir aqui, mas com muita tristeza lembra-se dos três anos de 

falecimento dele, hoje, companheiro, amigo e vizinho que até agora não preencheu a lacuna do Bairro 

Santo Antonio. Diz que será difícil outro Odir conviver no Bairro Santo Antonio, mas Deus sabe o que 

faz. Cita que as patrolas estão nos assentamentos, tem rolo lá, também, e que procurem o secretário, 

aqueles que têm problemas em suas entradas, pois é para fazer todas as estradas, principalmente às 

com piores condições. Se der para fazer todas, se Deus quiser, diz que farão. Sobre a luz da feira, 

como falou o colega Ibanez, e conversou com o prefeito e ele lhe colocou que se colocassem a luz da 

feira iríamos ficar pagando dois anos, até sair a próxima feira para ocupar essa energia elétrica, um 

custo de mais de dois mil reais por mês. Diz que depois de ter a rede lá iria ter que pagar, pois a AES 

Sul não admitiria se não pagasse. Diz ser esse um esclarecimento para o colega Jaques. Agradece 

todos que compareceram ao Bar Azul, foi um sucesso na feira, está voltando, se Deus quiser, até o 

final do ano reinauguram. Agradece aos colegas, amigos e vizinhos que por lá passaram. Sobre a 

Expocipó diz que todos sabem que foi mais um sucesso aqui de Capão do Cipó, e cada feira que vem 

sabe que é uma edição que tende sempre a aumentar e a melhorar. Sabe que essa foi uma feira, não 
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sabe se por que participou lá na praça de alimentação, mas viveu mais de perto essa vez e sentiu 

uma coisa maravilhosa a feira. Diz que quanto mais feiras, melhor. Diz que alguém disse que tem que 

ser anual, o que diz que tem que ser de dois em dois anos pelo tamanho do nosso município, pois 

anual ficaria muito apertado, tanto que fizeram essa feira em duas semanas. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala 

que precisa incluir aqui, pois sempre esquece quando fala, mas se sente na obrigação de incluir o 

nome da Michele, juntamente com os mesmos. Ressalta que teve oportunidade de ser presidente na 

primeira feira e se sabe do trabalho que é, e da dificuldade que é. Afirma que a Michele fez um 

trabalho incansável junto aos mesmos e que então quer aqui deixar registrado o nome da mesma. 

Fala que ouvindo alguns questionamentos com relação aquela água que passa na frente do Posto, e 

é claro que tem que ser resolvido, mas lembra ao colega vereador Diego que esta obra foi feita no 

governo passado e então que se na época esta obra tivesse sido bem feita, bem fiscalizada, hoje não 

estariam tendo que, de repente, cortar a rua e enfim fazer uma obra de engenharia para resolver este 

problema, que com certeza vai ser resolvido, mas deixa o registro aqui que foi uma obra do governo 

passado. Fala que com relação também ao que foi comentado pelo colega Jaques, Jairo e também 

pelo colega Ibanez a respeito dos geradores da feira, afirma que o projeto elétrico da feira demanda 

uma certa quantidade de energia, que não é pouca, e segundo tem uma AES Sul que não é confiável. 

Ressalta que lembram a primeira feira que faltou luz também, e que isto toca um horror no evento, e 

que se tem uma alta demanda de carga de energia e uma AES Sul que não é confiável, então para 

colocar um ponto de energia foi comentado antes que tu compra aquele ponto e a AES Sul tem que 

disponibilizar aquela quantidade de energia por mais que não gaste, então teriam que ficar pagando 

em torno de dois mil por mês até o próximo evento. Ressalta que isto daí da vinte e poucos mil e que 

infelizmente a situação de hoje não tem outro jeito e que tem que ser gerador, e que fez a conta mal e 

que em dois anos é quarenta e poucos mil, mas que se gaste vinte de gerador ainda se tem vinte e 

está economizando. Ressalta que infelizmente na atual situação de energia não tem o que se fazer. 

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

Líder de Bancada, PMDB: Fala que voltando um pouquinho no assunto da feira ressalta que foi 

convidado sim o pessoal da rádio, afirma que convidou para fazer o protocolo também, e que sobre a 

rádio feira deu alguns atritos, pois fugiu da sua decisão e a própria não decidia mais, mas a própria 

convidou e é muito bem quista e gosta de usar o que se é nosso, ou seja, pegar só o que não tem 

dentro do município. Ressalta que se nós não valorizarmos o comércio e a rádio quem vai vim de 

Santiago para comprar no nosso comércio! Responde que ninguém. Agradece também o pessoal da 

internet que estava lá à disposição, e se junta aos colegas sobre o falecimento da dona Eva, pois a 

própria conheceu, e foi muito querida, afirma que teve uma vida bem vivida, pois era muito bem 

cuidada pela Edilene e que então se junta aos mesmos. Fala que deixou por último para falar da 

Michele, porque vai demorar um pouquinho mais na pessoa dela. Então agradece a Michele, de 

coração, por ter trabalhado junto com a própria na feira e, muitas vezes, quase deixou a própria louca, 

de cabelo em pé, mas a mesma sabia muito, pois foi a única pessoa desta comissão que já tinha 

trabalhado na outra feira. Afirma que já tinha um pouco de experiência e como a própria disse aquele 
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dia na abertura, não foram duas e sim uma, pois formaram uma só, uma dupla de uma, pois estavam 

sempre se ajudando e se amparando, e sabe que pessoas da comunidade tentaram colocar 

“minhocas” na sua cabeça e “minhocas” na cabeça da mesma, pessoas já de idade que não têm 

vergonha na cara, mas que ainda bem que sentaram e conversaram e colocaram bem os “pingos nos 

is”, então agradece a Michele por tudo que a mesma fez e o trabalho da mesmo foi reconhecido. 

Ressalta que a feira está aí porque formaram uma equipe, agradece a todos e até a próxima sessão. 

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

presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Diz ter ido fazer o convite ao 

doutor Silomar, com a Regina, ele é vereador de Novos Cabrais e presidente da UVERGS, e se fez 

presente no Parque da Feira. Quer agradecer os funcionários da Câmara de Vereadores que 

estiveram lá incansáveis nos quatro dias, dá os parabéns a eles e aos colegas vereadores, a 

comunidade cipoense e os visitantes. Diz que vieram pessoas de Eugênio de Castro, Augusto 

Pestana, o prefeito atual de Nova Esperança que esteve lá visitando. Diz ficar contente quando as 

pessoas vêm visitar a Câmara de Vereadores, a Expocipó, o estande da prefeitura. Agradece todos os 

visitantes, geralmente sempre tinha um vereador lá e tentar receber bem a comunidade e visitantes de 

fora, que é a função dos vereadores. Quer deixar o voto de pesar a família da Dona Eva, do Rincão 

dos Palharini, e a Dona Maria, mãe da Ecléia, e os três anos do nosso colega Odir, o qual sempre 

falava que a sessão estava muito light hoje e teriam que agitar na próxima, sempre feliz. Comenta 

sobre água ao colega Miguel, e aquele projeto do Posto de Saúde já foi pego pronto e não teve como 

mudar o projeto por isso que seguiu daquele jeito, mas nada é tarde que não conseguimos fazer uma 

boca-de-lobo naquele bueiro. Sobre o asfalto que está deteriorado, diz que não é do passado, temos 

que arrumar o asfalto e cobrar a empresa, e arrumar fazer uma boca-de-lobo na frente do mercadinho 

Central, em frente ao Posto de Saúde e tirar aquela água. Diz ser fácil de ajeitar, o prefeito ajeita e 

fica tudo bem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Comenta aos 

colegas que sempre vai esquecer alguma coisa. Diz ter esquecido, tomou nota cruzou por cima, tem 

tanta coisa a falar e pedir, diz ser rápido é sobre o CTG, colega Diego, em nome do colega e da 

patronagem a cedência do CTG para o pessoal que usou, quer deixar aqui o seu agradecimento, e 

show gospel que aconteceu, das igrejas, momento de Deus, e o veloterra que deu excelente. Se 

colocar tudo vai faltar tempo, mas isso fica registrado aqui. Fala sobre a moção de pesar para o seu 

tio Adelino, a Loreci, a viúva do finado Nequinho, seu Valdemar e o Mario, e do Mário quer dizer mais 

algo, sempre diz quando cuida da vó e agora o seu sogro, o João Vitor, diz não poder vim, o seu 

telefone não tinha carga, quando chegou aqui não carregou, aí diz que tinha umas quinze ligações 

quando pegou e em quinze minutos que passou já estavam enterrando a Evinha. Diz para o Mario e a 

Edilaine que a Eva foi tratada como se fosse uma filha deles e aquele menino pelo comentário que lhe 

passaram hoje, diz que o João Vitor estava mais abatido do que qualquer outra pessoa, pois ele vivia 

com a Eva como se fosse a irmã dele e tinha um carinho que não tem dinheiro que pague. Quer dizer 

a família, ao tio Adelino, seu Valdemar e a própria madrinha Lore, que tenha um bom senso com o 

Mario porque o que ele fez dificilmente vai achar alguém da família que faça, não é por ser o Mario e a 
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Edilaine, mas o cuidado que tinham com a Eva era indispensável na vida da Eva, naquela família e 

deixar uma moção para a família. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O vereador não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que o 

pessoal dos assentamentos 14 de Julho e Santa Rita ficaram sem água quinta e sexta-feira, e que o 

Maurinho está aqui de testemunha, afirma que arrumaram a bomba sexta, de noite quase, e aí veio 

água até sábado de meio-dia e depois não tinha mais água e nem domingo. Ressalta que a maioria 

do pessoal não veio para a feira por que não tinham água para tomar banho e que a verdade é esta. 

Ressalta que fazem acontecer e ainda é um problema aquela água lá, uma vergonha, e que sempre 

diz que o secretário não mora aqui e que quando era o Marcelo o secretário nunca teve este 

problema. Afirma que o secretário de agora mora em Santiago e que o povo do Cipó que se vire, pois 

está que nem o poço que tem aqui na praça, por que caiu a bomba e até hoje não tiraram, afirma que 

vão perder o poço. Fala que um CC estava dirigindo o ônibus de transporte escolar, e que ontem ligou 

para o vice e o mesmo disse que nem sabia. Pergunta o que a secretária de Educação faz, afirma que 

o ônibus do Caminhos da Escola ainda, ressalta que tinha um CC de piloto, bem faceiro e bem bonito. 

Pergunta onde estão os motoristas, e que é para se dar o respeito com os alunos, se diz que tem 

curso, que vá lá onde tem que fazer, e que tem que colocar os motoristas dirigir o ônibus do 

transporte escolar, pois é com criança e com vida que se lida ali. Fala que não é contra luz de feira 

nem nada, só quer saber, pois já disse esses dias que quer saber onde ficaram os sessenta e oito mil 

que liberaram para a luz. Ressalta que vereador não é palhaço, e que foi liberado e foi colocado 

aonde este dinheiro, pois já liberaram e aí fazem o que quiser e o dinheiro já foi. Diz que foi sessenta 

e oito mil e todos os vereadores votaram aqui, pois se não precisasse colocar rede de luz não 

precisaria do projeto e então “os pensadores” não estão pensando direito. 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. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder 

de Partido, PMDB: Fala que só como forma de esclarecer sobre o dinheiro que foi aprovado para a 

rede de luz, afirma que falou com o secretário da Fazenda que disse que o dinheiro não foi gasto e 

que está lá, e que então pode ser gasto em qualquer outra coisa, desde que tenha autorização 

parlamentar para isto, mas que o dinheiro não foi gasto e o fato é que não foi gasto. Fala que não 

gosta de começar discutir coisas que levam para o cunho político, mas por um exemplo discorda um 

pouco do colega Alacir e cada um tem o direito de dar sua opinião. Ressalta que tem coisas que não 

tem como justificar, por exemplo, o mesmo dizer que o projeto estava assim e foi construído daquele 

jeito, o fato é que foi mal feito e o projeto mal feito se corrige agora por que, diz que o mesmo tem o 

direito de ter sua opinião, mas que não concorda com a colocação do mesmo e o fato é que a obra foi 

feita e mal feita no governo do mesmo e então isto é fato e contra fato, muitas vezes, não há 

argumento. Ressalta que deixa este registro para deixar as coisas mais ou menos esclarecidas. Fala 

que é com pesar, hoje bem lembrado pelo colega Jaques, que faz três anos da morte do colega Odir, 

uma pessoa muito bem quista na sociedade, um cidadão que onde estava não tinha tristeza e que 

então é com pesar e tristeza que se lembram deste dia, mas infelizmente Deus sabe o que faz e 
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sempre faz o melhor para nós. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente 

convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: 

OFÍCIO 03/2016, da Emater, agradecendo a todos que participaram e contribuíram para que o 

estande da agricultura familiar na 5ª Expocipó fosse um sucesso. MOÇÃO DE PESAR 011/2016, dos 

vereadores aos familiares de Eva Edite Garcia do Nascimento. MOÇÃO DE PESAR 012/2016, dos 

vereadores aos familiares de Maria José dos Santos. Após o senhor presidente convida os colegas 

para discutir e votar: 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”, aprovado 

por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 011/2016, dos vereadores aos familiares de Eva Edite Garcia 

do Nascimento, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 012/2016, dos vereadores aos 

familiares de Maria José dos Santos, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão, que será dia 17/05/2016, 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, 10 de maio 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 


