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ATA N° 16 / 2016 (Ordinária) 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 15/2016, da Sessão Ordinária do dia 17/05/2016, 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. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita a Secretaria de Obras que seja feita 

limpeza nos abrigos escolares, tem um na frente do senhor Puca, perto do mercado, é horrível ali de 

lixo que tem, os alunos ficam ali para aguardar o transporte, então que seja feita uma limpeza nos 

abrigos escolares. À Secretaria de Obras também pede, pela última vez, e diz ter visitado o Kiko e a 

dona Marivone, eles têm um pequeno comércio que vendem verdura também, é uma vergonha a falta 

de pedras, que várias vezes solicitou, é uma vergonha o barro que tem ali, para entrarem, os clientes 

sobem em cima da calçadinha deles, por causa do barro que faz. Acha que com duas cargas de 

pedras fica excelente o serviço, e que as pessoas são merecedoras do seu trabalho, agora com este 

frio vendendo verdura, e os clientes para chegar ali patinam no barro para poder entrar ali, é 

vergonhoso. Então a Secretaria de Obras pela última vez faz esta solicitação. Reforça o convite do 

colega Rodolfo como professor e da diretora Eliane para o café colonial no próximo domingo, que as 

pessoas se façam presentes, colaborem e participem. Diz que o povo cipoense colabora e participa 

de todos os eventos, dentro da medida do possível de cada um. Fala que haverá também um desfile 

de modas. Pergunta se vai deixar os convites em sua loja, ao professor Rodolfo. O vereador acena 

que sim. A vereadora torna à palavra e diz que a partir de amanhã que quem quiser adquirir, pois 

será só com convite, e que estão ali na sua loja. Diz não saber se terá outro local para os convites do 

chá para o próximo domingo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com 08 

(oito) minutos, pois recebeu 01 (um) minuto do vereador Jairo Charão e 02 (dois) minutos do 

vereador Ibanez Garcia. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Fala na quinta Expocipó que foi um grande sucesso devido ao trabalho, devido a união e trabalho de 

todos, e hoje colocou para cada vereador  a prestação de contas da nossa feira, aqui na frente está 

ela mais sucinta e no decorrer das folhas está bem explicadinha, de tudo que gastou. Fala que deu 

um gasto total de cotação empenhada pela Expo, de cento e noventa e quatro mil, trinta e sete reais e 
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quarenta e nove centavos. Diz que estão aguardando ainda o orçamento da bebida do Libardoni, tem 

dois mil e duzentos de comissão porque tiveram um pouco de prejuízo assim de materiais. Explica 

que o Libardoni entrava com os frízeres, com as mesas e com as cadeiras, e ao total de tudo foi 

vendido cinquenta e sete mil duzentos e três reais de bebida, três mil reais apenas a menos que a 

última feira. Só que nessa feira diz que sumiu vinte e uma cadeiras, seis mesas, um casco de chope, 

que custa novecentos e oitenta o casco de chope, mais o líquido que repôs para uma firma que foi 

pago porque eles tinham comprado e sumiu, então desses cinquenta e sete mil, duzentos e três reais 

com cinquenta centavos, teve dez por cento para o município, para a feira, pela organização que seria 

mil setecentos e vinte e teria  que ter ganhado este dinheiro, mas tiveram que descontar três mil 

setecentos e vinte das mesas, das cadeiras, do casco do chope, do líquido de mais uma cerveja da 

mesma empresa que sumiu, então desses dez por cento veio para dois mil e duzentos. Fala que hoje 

falou com o pessoal da Libardoni e vão depositar semana que vem. Cita que ainda falta receber os 

seis mil do Banrisul, mil reais da Felice automóveis, três mil reais da Hidro Sistema, setecentos reais 

de uma expositora, da Tanise Sarturi, mas está conversado com elas, então assim juntando, 

arrecadaram na feira, de venda de estandes e de tudo, noventa e cinco mil, cento e cinquenta reais, 

mais a parte que passaram da prefeitura que deixou para a feira sessenta mil reais, de um total de 

cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta centavos, mais estes dez mil e setecentos que 

estão para entrar que é da bebida, da Felice e outras coisas, que dá um montante de cento e 

sessenta e oito mil e quinhentos e cinquenta, descontando das despesas da Expo, que foi cento e 

noventa e quatro mil, o que dá um déficit de trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e nove centavos, que foi que extrapolaram, estes trinta e seis mil. Diz que se receber estes 

dez , mas é certo que vai receber, então se tem, até estava conversado com o presidente Alacir, se 

tem os vinte mil reais da Câmara, que vinha conversando e coisa, pelo que o seu Alacir passou houve 

um pequeno desentendimento entre  Administração  lá e a Presidência aqui, e que argumentou como 

pode com o presidente que a feira não é sua e nem do Meneghini,  é do povo do Capão do Cipó e 

certas coisas tem que separar, ter coragem de separar as coisa para não misturar política, mas fica a 

critério de todos os vereadores se vão querer repassar  estes vinte mil para a prefeitura, se a câmara 

entrasse com estes vinte mil, que já estava e que sempre anunciou, sempre agradeceram, colocaram 

nos folder da propaganda da Expo, participação como patrocinadora a câmara e coisa e tal, 

extrapolaria só dezesseis mil reais. Fala que foi uma feira bastante enxuta, quer dizer ao povo aí fora, 

foi extremamente enxuta, e procurou com o Ibanez, a administração e a coordenadora, enxugar no 

que foi possível, tanto é que nem rainha e nem soberana, que sempre quis e acha bonito, não teve 

porque se é para economizar mesmo, vamos economizar em tudo. Cita que a Aline e a filha do 

Giuliano, que não se lembra o nome dela, que são rainhas do município, elas estavam lá, bonitas na 

nossa abertura e coisa. Então procurou enxugar no que pode. Mais uma vez quer agradecer a seu 

vice-presidente Ibanez, que estava sempre lhe apoiando, que decidia as coisas junto e quando não 

estava dava para ele.  Foi bastante sofrido, quer dizer, bastante gente contra, bastante gente tentando 

uma intriga ali uma intriga aqui, acha que isso não tem nada ver, não somou nada, nosso município, 

nosso povo ver isso aí, e aí fora não gostam deste tipo de coisa. Acha que o povo do Capão do Cipó 
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espera e merece o melhor dos políticos. Só tem a agradecer aos funcionários da prefeitura, aos 

concursados, aos CIEEs, aqueles estagiários todos, se deu bem com todos, graças a Deus, foi muito 

bem realizada com o atendimento deles, o pessoal da água que três horas da manhã um dia estourou 

um cano lá, estava lá, eles lhe chamaram, ligou eles foram, até o Ibanez estava junto este dia. Só tem 

a agradecer a todos, agradecer a seus colegas vereadores pela participação, ao prefeito, ao vice-

prefeito pelo apoio e pela confiança, só tem a agradecer e qualquer coisa que tiverem alguma dúvida 

esta toda aí a prestação de contas, se tiverem qualquer dúvida podem lhe procurar, hoje sentaram lá 

só falta estes detalhezinhos para acertar. Acha que o município ganhou, ganhou com esta feira, estão 

fazendo um levantamento de vendas, graças a Deus foi vendido bem para uma época de crise, a 

praça de alimentação foi recorde de todas, porque sempre estava cheia, já têm algumas coisas, um 

esboço de valores, que foi vendida, graças a Deus sempre cheia, a venda do maquinário também 

superou, a venda dos estandes lá dentro, claro que teve pessoal que não vendeu tanto, mas na 

maioria, no levantamento geral, ela vendeu muito bem. Diz que vendeu muito bem, porque se sabe 

que estamos num momento de crise, o que é crise, crise procura não gastar nada, e o povo do Capão 

do Cipó participou, os shows sempre lotados, todos os shows lotados lá, no pavilhão de shows o 

pessoal participou com suas famílias, em peso. Diz que vão fazer uma janta ou um almoço, vão 

combinar bem, para fazer uma confraternização de todas as pessoas que trabalharam na quinta 

Expocipó, dos voluntários, pessoal que trabalhou, com suas famílias, estão vendo um jeito de fazer 

um churrasco, alguma coisa, e esta Casa estão todos os vereadores convidados a participar junto, 

vão comemorar o sucesso que foi a quinta Expocipó. Espera que a sexta Expocipó seja maior e 

melhor que esta, cada vez temos que trabalhar para melhorar cada vez mais, Capão do Cipó está se 

destacando a nível Estadual e Federal. 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 sobre o almoço de domingo no CTG, uma 

gincana promovida pelo Sicredi junto com as entidades do Capão do Cipó, estava muito bom, apesar 

do tempo frio e garoando. Agradece ao pessoal que compareceu e daqui uns dias terão mais uma 

sequência, com bingo no mês que vem. Cita que tiveram hoje assembléia regional, na Câmara de 

Vereadores de Santiago, do Corede Vale do Jaguari, sobre as demandas de dois mil e dezesseis e 

dois mil e dezessete. Diz que não falaram nada em pagar os atrasados, só que os recursos serão em 

torno de um milhão e duzentos mil para o Vale do Jaguari, e seriam escolhidas quatro demandas, 

podendo votar somente em uma, biométrica ou pela internet, sem cédula, irá mudar. Diz que Capão 

do Cipó conseguindo botar cento e sessenta e um votos já se classifica, não tem mais de menos ou 

mais votos para ter direito, e municípios até dez mil habitantes, no nosso caso já se enquadra. Diz que 

no segundo momento com quarenta e um votos já se enquadra de novo. Até achou que iriam falar 

mais, mas o “cara” falou mais em política do governo federal, que cai fulano e tem que cair o Michel, 

pois a presidente caiu e tem caixa dois junto. Diz que ele disse que se cai o Michel entra o presidente 

da câmara, que não tem palavra, e em um dia voltou atrás, e cai esse e entra o Renan, mas ele disse 

que o Renan tem três apontamentos da Petrobrás e cai também, e tem que botar o Lewandowski e 

fazer nova eleição. Diz que ele falou isso, mas achou que ele iria falar mais do Corede, e falou do 
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governo do estado que o recurso é pouco. Destaca que mais ele fez política do que pensou em 

ajudar. Diz que ele disse que se na audiência pública os municípios resolver se unir em dois, pode 

fazer, seriam quatro demandas, segurança está fora, iriam tirar saúde, mas no último momento 

conseguiram colocar de novo. Acredita que o recurso seja pouco, torce que saia, mas eles têm que 

fazer tudo isso até julho, se eles não conseguirem até lá, talvez devido ao período eleitoral irá 

complicar. Diz que eles tem do dia vinte e sete de junho a nove de julho para fazer dez audiências 

públicas, estão trabalhando e daqui uns dias vem os convites para começar trabalhar isso. Fica 

preocupado, pois hoje mesmo estava escutando que dois ou três do PP presos, e tem que prender 

mesmo, não é por que são de seu partido, tem que botar na cadeia. Cita que ministro dura uma 

semana e cai. Acha que está ficando feio isso, e o presidente Michel não tinha outra solução, senão 

exonerar o Jucá, pois se cassaram o Delcídio Amaral, ele tem que ser cassado também, pois já vinha 

tramando coisa antes de tirar a Dilma. Acha que isso, politicamente, cada deputado tinha que ser um 

telefone, gravado, grampeado, pois não escapava ninguém. Fica triste quando vê isso acontecer. 

Outro assunto é sobre o transporte escolar, Santiago, da URI, noturno. Acha que já que veio até agora 

que ajudem esses estudantes mais um tempo, pois se vinha mal até agora, leva mais um tempo, pois 

se dobra o valor é complicado. Sabe que é difícil e tinha que dar mais uma oportunidade. 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. Esteve, hoje, com 

o vereador Alacir, presidente da Casa, na Câmara de Vereadores de Santiago, onde sempre 

trabalhou, no passado e no presente, junto com o vereador Ibanez, que é testemunha, sobre as 

demandas que vêm para os municípios. Conversando com colegas vereadores de outros municípios, 

como vê, diz ao colega Ibanez, que foi quem sempre ajudou na Consulta Popular, tanto no governo 

passado, como esse, eles só fazem os municípios fazer projetos e os que não vieram dinheiro, eles 

não citam. Diz que eles só querem que os municípios se unam, se organizem, vejam o que é melhor 

para sua sociedade, e os atrasados, que estão para vir, eles não falam. Frisa que vai lá por que é 

obrigação do vereador de defender a comunidade e batalhar pelos seus interesses. Diz que o colega 

Alacir falou da crise, e o “cara” que veio representando o Estado, comentou a situação que está o 

país. Diz que até pode fazer bons projetos, para buscar esses recursos da Consulta Popular, mas se 

vai vir não se sabe. Diz que vai lá defender a comunidade, fazer a obrigação e se unindo, mais uma 

vez, para fazer as demandas e batalhar e defender a comunidade. Sobre o que o colega Alacir 

comentou do domingo a parceria com o Sicredi, onde a comunidade se uniu, participou, e quem 

ganha é a comunidade. Diz que não pode deixar de comentar sobre dia vinte e nove na escola do 

colega Rodolfo, com certeza se fará presente, pois em defesa das comunidades sempre estão juntos, 

e aquela escola não podem deixar de lado, pois foi onde começou estudar, ensinou, aprendeu o 

caminho onde chegou hoje. Diz ser uma alegria muito grande falar na escola Macedo Beltrão do 

Nascimento, pois foi de lá que lhe deu estudo do que é hoje. Tem certeza que dará um bom café 

colonial nesse domingo e a comunidade vai estar presente. Em nome do João Machado, do compadre 

Ademir Nascimento, do Lair, que terça-feira comentou sobre a estrada deles, era sete horas da noite e 

nossos funcionários públicos, o secretário, os patroleiros e o pessoal que foi passar o rolo, e o ex-
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prefeito Froner, que doou as pedras para as estradas, ficou ótimo o trabalho. Em nome deles deixa o 

agradecimento por terem prestado esse serviço aos moradores do Passo da Areia. Diz que eles que 

lhe pediram para fazer esse agradecimento, pois estavam necessitando desse serviço. Comenta que 

pais de alunos lhes comentaram essa semana que passou e essa, que tem CC fazendo transporte 

escolar no município. Pensa que é um CC, nada contra, o “cara” que botou ele sabe o compromisso 

que é fazer a linha. Fica pensando que Deus o livre aconteça um acidente, o “cara” CC, cargo de 

confiança, quem será o responsável. Pede que isso não aconteça, pois temos bons motoristas para 

fazer a linha. Reforça que o Marcos, que está na casinha de passagem, até hoje o prefeito, veio o 

ofício da Promotoria para ele, e até hoje não deram jeito de fazer uma meia água para ele. Diz que ele 

pediu para que fizesse esse pedido, e que o prefeito olhasse com carinho esse morador. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador fica com 

03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental a vereadora Regina 

Weidmann. Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo os colegas, diz que o 

presidente já havia lhe colocado sobre a reunião do Corede, é um milhão e duzentos e poucos mil, 

para o Vale do Jaguari. Para que tenham noção, dividindo em nove municípios não chega dar cento e 

trinta mil, e uns irão levar a maior fatia do bolo, tenham certeza, pois põem mais votos, ou por um 

motivo ou outro não será dividido em nove partes, e sim na parte maior. Fica triste que não falam nos 

atrasados. Sempre propôs, quando estava lá, que recebessem os atrasados, que dava mais de meio 

milhão, e dava mais lucro do que fazer nova Consulta Popular, para enganar o povo, de novo. Diz 

isso, pois não irá sair, já tirou a bandeira fora. Diz ser uma sacanagem desses “caras”, mas não 

podem se queixar, pois o tesoureiro do Corede é secretário aqui, é o homem que faz o projeto e 

controla o Corede. Destaca que se não recebermos nada, somos incompetentes mesmo. Cita que a 

verdade só tem um nome: Incompetência. Cita que estamos com a faca e o queijo na mão, só falta 

comer, e não tem por que não brigarmos pelos atrasados. Acha vergonhoso, e temos que fazer uma 

audiência pública e pedir que o presidente do Corede e essa “turminha” dele, venham aqui explicar 

por que não saíram os atrasados, que tinham ficado certos de sair. Acha que mais do que justo 

cobrar, pois é um direito da comunidade cipoense, que contribuiu, foi às urnas e votou. Diz que isso 

não pode passar em branco e nessa gestão tinha que sair uma audiência pública na câmara. Deixa 

esse pedido. Cita que a vereadora Regina já falou quase tudo a respeito da feira, onde diz que foi 

uma grande economia, uma grande feira, e no governo passado, o Meneghini sabe disso, quantos mil 

foram deixados para fazer a feira. Diz que muitas lições foram tiradas e o exemplo que fica é que a 

feira seja feita pelo município, pois foi a maior aquisição e conquista a ser feita. Diz que os próximos 

que venham fazer feira, que temos funcionários e gente competente para fazer. Diz que o vereador 

Miguel participou de uma e que seja feita por aqui e não precise pagar a ninguém, pois temos gente 

competente aqui para fazer. 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 de seu 

tempo regimental à vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Fala sobre o encontro que tem e convida a comunidade e filiados do 

PDT, para dia vinte e nove se fazer presente no Clube Aliança, a partir das dez da manhã, almoço ao 
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meio-dia e depois haverá dança durante, a tarde, com o Joacir dos Teclados e mais artistas locais. 

Certamente o povo cipoense irá conhecer um dos pré-candidatos no novo pleito que se avizinha 

agora em outubro de dois mil e dezesseis. Diz que haverá recolhimento de lixos eletrônicos, dia vinte 

e dois de junho, e quem tiver algo para descartar, como televisão, máquina de lavar, secadora, 

computadores e diversos itens, até irá pedir ao presidente para deixar aqui na Casa o folder, para 

afixar na entrada. Diz que o Pinheiro lhe passou que será só na parte da manhã do dia vinte e dois de 

junho e as pessoas têm que trazer ali nos fundos da prefeitura. Diz que o pessoal que virá recolher 

será na parte da manhã. O vereador Rodolfo faz um aparte: Quer saber se vão pegar no Carovi. O 

vereador Jairo torna à palavra e diz que dá para conversar, mas a princípio será só esse dia e na 

parte da manhã. Sobre a reunião das casinhas que aconteceu aqui na câmara, ontem, as treze e 

trinta, diz que agora passou confiança, com a ajuda de alguns beneficiários, que ajudarão, e poderão 

ter suas casas terminadas antes, contratando pedreiros ou doando material. Tem plena certeza, 

conversando com o prefeito Meneghini, o qual queria fazer um jogo, que ficam prontas até a eleição. 

Diz que não jogou, pois não é de jogo, mas tinha certeza que se jogasse iria perder, pois acha que 

agora a coisa delineou e a empresa que irá tocar as casas é uma empresa séria e o recurso é 

administrado pela Província, dos quais um dos comandantes está acompanhando de perto os 

trabalhos aqui e diretamente comprando material para que chegue e toque as casas. Tem plena 

certeza que agora as coisas irão funcionar. Diz ao colega Rodolfo que se não puder estar presente lá 

dia vinte e nove, é por força maior, pois além de ter o encontro, está ajudando organizar, e quem está 

organizando tem diversas responsabilidades. Pede desculpas se lá não estiver presente, mas irá fazer 

força para poder estar lá. Ao pessoal que trabalhou na feira, direção, coordenadores, presidente, é 

importante a transparência em tudo que se faz, e vê que já receberam a prestação de contas, a qual 

irá analisar bem, mas diz que foi uma feira enxuta e com sucesso. Parabeniza a todos. 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 a todos. Lê convite que seus amigos 

Aldacir e Giuliano pediram, que estão convidando nas casas para o quinto encontro com Deus, do 

Ministério Profético Comunidade Evangélica, dia vinte e oito de maio de dois mil e dezesseis, as 

dezessete horas, no CTG Gumercindo Saraiva, sábado, e o pessoal daqui esteja convidado. Diz que 

o Áureo lhe ligou que está sem água, de novo, chove e aquele próximo não sabe o que irão fazer para 

botar água. Diz que é por que ele é pobre e é difícil conseguir as coisas. Fala que tem coisas que fica 

até triste, pois veio sete milhões, sabe que não usaram todo o dinheiro, mas ao menos para ele 

poderia ter posto água. Diz à vereadora Regina que estava olhando que a colega leu da feira, sabe 

que a mesma não tem nada a ver com isso, mas só queria perguntar, pois o município contratou uma 

empresa de segurança para fazer a segurança. Acha que tinha que cobrar deles, pois eles j[á 

cobraram sete mil, novecentos e setenta e cinco, para não dizer que era oito, para cuidar a feira, e 

mais sete mil e oitocentos para limpeza. Diz que sumiu cadeira e mais coisas e quem teve que pagar 

foi do lucro da feira. Diz que tinha que ter descontado deles, pois tinha empresa de segurança para 

cuidar, e levaram de camionete essas coisas, pois nas costas que ninguém saiu com cadeira e mesa. 

Diz ser complicado. Pergunta onde está o ministro Jucá, maior golpista da história do país e já 
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cortaram ele lá, e tenham certeza que vai cair uns quantos. Diz ser o maior golpe político, como viram 

ontem, ele falando dos próprios companheiros dele, do Michel, do Cunha, só não falou no diabo, por 

que não tinha visto as guampas do infeliz. Pede que Deus lhe perdoe, mas é de tirar o chapéu. Diz ao 

vereador Ibanez que sobre a Consulta Popular, quer lembrar, em memória ao Tide Lima, que era 

incansável junto com o colega Ibanez, que vinha aqui e gritava e cansava e fazia acontecer. Cita que 

hoje existe essa academia popular na praça e o campo sintético, graças a Consulta Popular, o 

município não botou dinheiro, e todo mundo votou. Diz que o colega estava falando agora, e o Tide 

deixou liberado quatrocentos mil reais e sumiu. Diz que a parte do governo do estado, que era do PT, 

fizeram, e o resto que era para executar, sumiu. Diz que o Tide era incansável e todos os municípios 

onde ele fazia a Consulta Popular sabe. Ficou preocupado quando o colega falou que botaram a 

raposa cuidar do galinheiro, nosso secretário Cristian tesoureiro do Corede e da Consulta Popular. 

Quer saber quem botou, e se o Meneghini tem tanta confiança assim. Diz que tem coisas na vida que 

a gente morre e não vê tudo. Cita que sua esposa tem um ditado quem o dia que ela morrer, ela 

queria doar as vistas para continuar vendo, sempre diz isso. Fica triste, pois sempre fala que não 

envolva uma pessoa só para mexer com tudo que existir dinheiro na coisa pública. Fala que o colégio 

começou esses dias e estava “bombando”, e tem dois próximos ali pagos pelo município e não pela 

empresa. Quer só ver lá no finalzinho. Diz que a Regina não tem nada a ver, como já falou esses dias, 

mas só quer saber dos sessenta e oito mil reais que era da rede de luz que liberaram aqui para fazer, 

pois foi gasto doze mil reais em combustível para o gerador e mai nove mil de aluguel. Cita que aí já 

deu vinte mil, e a coisa está descambando para um lado. Quando o vereador Ibanez lhe disse isso, 

“caiu os butiá do bolso”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Diz ao colega Jairo que a escola está 

organizando isso, pois precisam de dinheiro, e todos os colegas sabem disso, assim como as 

associações precisam. Entende e compreende que não tem como abrir mão de uma convenção, mas 

então que adquira um cartão. Pede ao vereador que não puder comparecer que colabore adquirindo 

um cartão e com isso já auxilia. Diz que a ideia é de que quem doou, fez doações, colocaram um 

quadro gigantesco lá no ginásio e cada nome de quem doou, seja torta, bolo estará lá e isso faz parte. 

Diz ao colega Ibanez, e torce, pois alguém lhe disse que se ficam restos a pagar, tem que pagar. Tem 

impressão que mais dia ou menos dia o município recebe. Diz que a Dilma deixou trezentos e vinte 

milhões em restos a pagar e tem que pagar. Diz ao colega Jaques que a “madrinha” será presa. Diz 

estar brincando com o Jaques, mas já que estão na brincadeira diz que ontem o tesoureiro do Partido 

Progressista, teve a vigésima nona fase da Lava-Jato e foi preso o Janene, do PP. Diz que hoje, 

novamente, o do seu amigo Jaques, o Zé Dirceu, que diz estar em todas as fases e hoje está na 

trigésima. Diz que parou com a brincadeira e mais uma vez reforça e agradecer aos colegas Diego e 

Marilene que citaram do café colonial, onde o cardápio é em torno de quarenta e três tipos diferentes 

e os pontos de vendas acertou com a dona Marilene, com o Jair da farmácia e na farmácia Farma 

Bem. Diz que nesses três pontos ficarão cartões ao preço de quinze reais. Cita que no café colonial 

estarão desfilando modelos lá da escola, meninos e meninas, mães, com roupas da loja Nene’s 

confecções da colega Marilene, que vai lá estar mostrando as coleções da loja. Diz que com o 
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dinheiro, se Deus quiser irão ganhar, querem trocar doze folhas de brasilit, pois estão cansados de 

esperar o Sartori mandar doze folhas de brasilit transparente, e querem trocar as folhas do ginásio, 

pois chove e está estragando. Fala que fizeram uma rifa lá onde venderam seiscentos e noventa e 

sete números, onde deu mil trezentos e noventa e quatro “pila”, pagaram mil e cem de internet 

atrasada e mais uns “troquinhos” para algumas coisas. Diz que quando ajudam, conseguem fazer as 

coisas na escola. Diz que pode parecer estranho, mas não é, e quando as coisas acontecem tem que 

agradecer a duas pessoas: ao senhor prefeito municipal e ao secretário da Fazendo, pois pediu a mês 

e pouco a reforma do parque da vila do Carovi, que estava perigoso para as crianças e hoje o 

secretário lhe ligou dizendo que foi empenhada a reforma. Deixa o agradecimento tanto ao prefeito 

quanto ao secretário da Fazenda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Saúda a Mesa Diretora, os colegas 

vereadores e colegas vereadoras, comunidade que se encontra presente e aos ouvintes da 87.9, a 

todos uma boa noite. Fala que observando alguns comentários dos colegas na qualidade e função de 

líder de governo, deve tecer alguns comentários. Fala que o colega Jaques falou a respeito dos 

sessenta e oito mil que foi aprovado aqui nesta Casa, ressalta que este dinheiro não foi gasto e se 

encontra no caixa da prefeitura e que qualquer coisa é só passar por lá que o secretário Pinheiro com 

certeza vai o informar. Afirma que existe uma diferença entre o que é previsto e o que é gasto e 

muitas vezes se aprova alguma coisa aqui na câmara e vai para a prefeitura e não é gasto. Fala que 

com relação à feira quer reiterar aqui a responsabilidade e o empenho, e que fala em nome da 

presidente, do vice-presidente e do secretário de contas que fez a prestação de contas e da seriedade 

que fizeram. Afirma que sempre diz que quando se faz alguma coisa tem que se prestar contas, e que 

a prestação de contas dos mesmos está um exemplo e está descriminado, sem sombra de dúvida. 

Diz que isto é muito importante e a feira é um evento do município e por mais que a feira feche 

deficitária, isto jamais será um gasto e sim um investimento, pois o próprio vê a feira como um 

investimento para o município. Ressalta que através da feira se consegue lançar o município para a 

região e para o país, tanto é que a nossa feira é muito bem falada. Ressalta que fez comparação com 

municípios vizinhos e que as pessoas que vêm para a nossa feira tratam de maneira superior e que 

então a feira tem que continuar, pois se tornou um evento muito forte do município de Capão do Cipó. 

Fala que para encerrar dá um aviso de utilidade pública, que até o final do mês ainda quem não fez 

sua declaração de rebanho bovino que vá até a Inspetoria Veterinária, que estão falando e isto é um 

assunto sério, pois quem ainda não fez a sua declaração e a sua vacina, até o final do mês deve fazer 

isto e passe na Secretaria de Agricultura para levar sua nota e sua declaração. Agradece e devolve a 

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

que quer reiterar aqui, até pelo comentário do colega Miguel e que fique registrado também o 

empenho, além de todo mundo que trabalhou nesta feira foi o secretário Pinheiro, dele e do pessoal 

da administração, pois esta feira foi feito tudo licitado e feito tomada de preço. Ressalta que ficam 

felizes pela transparência que houve na feira, e que o Pinheiro é uma das pessoas que o próprio deve 

muito por que foi feito um grande trabalho e  esta prestação de contas veio para todos e isto é uma 

das coisas que o próprio ficou mais feliz, mas tem que deixar registrado o empenho do mesmo para 



0197 

 

que isto acontecesse. Fala que outra coisa que até ouviu o comentário dos colegas, que a respeito da 

câmara que vai ser feito este evento e todos os colegas têm que ser convidados, isto independente, 

mas fica triste com tipos de “picuinha” que só atrapalha e acha e não é por que está aqui hoje, mas 

tem que haver o respeito com a Câmara de Vereadores, independente de que esteja no Poder 

Executivo, mas tem que haver o respeito com todos os vereadores, pois dependem dos vereadores. 

Ressalta que o vereador é o que aprova os orçamentos, e que é o presidente da câmara que passa 

os projetos e acha que todos têm que pensar grande e ser parceiro, e o dia que todos dividirem sim, 

ou jamais irá conseguir ter o município que quiser, então por este motivo o próprio fica triste com 

estas picuinhas e levam para outro lado. Ressalta que tem que somar, ser adulto e responsável, e que 

a câmara deve ser olhada com outros olhos, independente de quem venha o ano que vem para cá, 

tem que haver respeito pelos nobres colegas vereadores, eleitos pelo povo. Diz à vereadora Regina 

que está muito feliz pelo comércio, que muitos fizeram parte da feira e muita coisa foi comprada no 

comércio. 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: O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental. 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 ter outro aviso de utilidade pública, e que está aberta a encomenda 

para a semente de milho e que então, como foi nos moldes do ano passado, as pessoas deverão 

fazer a sua reserva, pois isto aí é um pedido online, a pessoa faz o pedido e na mesma hora a 

secretaria do estado está recebendo o pedido lá e que então a partir de segunda-feira, e nem precisa 

a pessoa dar uma viagem na secretaria se for só pra isto, que é só ligar e deixar o pedido na reserva 

que já se tem o pedido da reserva do produtor e aí já fazem este pedido. Fala que a boa nova é que 

começaram hoje a mexer na ERS 377, esperam que continue, de certa forma foi o esforço de todos e 

empenho de todos. Afirma que não tem um nem dois, e que é todo mundo que tem um anseio pela 

reconstrução desta obra que tanto se precisa, e então parece que hoje começaram a mexer na 377 e 

espera que vão até o fim. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Se junta aos demais colegas e o 

Rodolfo para convidar para o café colonial, ressalta que não sabe se vai poder ir, mas vai comprar os 

cartões, por que vai ir ver sua mãe, pois no Dia das Mães estava trabalhando na feira e não viu a 

mesma ainda. Fala que faz um convite que o vereador Jaques também colocou do quinto encontro 

com Deus no dia vinte e oito de maio, às dezessete horas, no CTG General Gumercindo Saraiva. 

Pede a todos que se façam presentes e tem certeza que vai ser uma grande benção. Fala sobre a 

feira, pois o Jaques falou sobre a segurança, ressalta que fizeram uma licitação e graças a Deus 

conseguiram ter este valor, por que nas outras feiras foi gastado quinze mil e seiscentos reais em 

segurança e esta saiu por sete mil novecentos e pouco. Diz que tinham doze seguranças, só que as 

portas dos galpões não foram colocadas, pois prometeram até o dia trinta de abril e então tiveram que 

colocar três seguranças lá dentro, um em cada porta, por causa dos estandes e tem certeza que 

fizeram o possível, mas o “cara” da Libardoni disse que isto sempre acontece. Ressalta que irão 
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colocar todos os papeis desta feira em uma caixa para depois não sair atrás de papel, pois não 

tiveram acesso a nada da feira passada. Afirma que não foi nada, nenhuma folha, e que só aceitou 

trabalhar nesta feira por que gosta deste tipo de coisa e que não foi à toa que Deus trouxe a própria 

para o município de Capão do Cipó. Afirma que gosta mesmo, e que as suas refeições, do Claimar e 

de suas filhas tudo a própria pagou, e que não jantou e nem almoçou nenhuma vez pago pela 

prefeitura. Diz que tem que dar o exemplo para fazer a coisa certa. Mais uma vez agradece a todos e 

está aqui o seu Valdir que foi parceiro na feira, agradece mais uma vez e diz que se Deus quiser a 

próxima feira vai ser organizada com antecedência, por que foi feito tudo em dois meses, e que isto é 

uma coisa que tem que se organizar bem antes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

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

Partidário, PP: Fala que ia continuar no transporte escolar da URI, dos alunos que vão lá fazer 

faculdade, e que tem uns que tem que ir duas vezes por semana e este que é o problema, pois não 

cabe no ônibus, mas como o próprio falava estes dias que estavam fazendo de Espinilho e Agropan, o 

próprio acha que vão convém. Ressalta que é segundo grau, mas que não é Capão do Cipó, e que se 

é ilegal de fazer para a URI, também é ilegal de fazer para o município de Tupanciretã. Ressalta que 

nunca se esquece de quando um deputado veio aqui no Cipó, era o Alceu Moreira, e disse que a 

coisa mais triste era tu chega na cama e o filho não estar por que tinha que ter ido estudar, só que 

agora estão querendo estudar, e que tinha que trazer este deputado de novo e dizer para o mesmo 

que o prefeito não acha jeito, pois está levando os de Tupã e não os do município dele. Afirma que é 

isto que tem que pesar na balança, e que não é crítica contra o prefeito, mas que a realidade é está, 

pois se é ilegal levar para a URI também é ilegal de levar de Tupanciretã, e que é para cobrar os 

quilômetros que pegam os de Tupã aí dá para pagar para os que vão à URI em Santiago. Acha que 

isto é o mais justo e que daria para ajudar os alunos aqui de Capão do Cipó que precisam estudar. 

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 e da 

matéria em pauta: OF. GAB. 071/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 015/2016. 

PROJETO DE LEI 015/2016, do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 

Municipal nº 821/2016, para retificar o grau de adicional de insalubridade do odontólogo e dá outras 

providências”. OF. GAB. 072/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 016/2016. 

PROJETO DE LEI 016/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2016”. OF. 06/2016, da Secretaria da 

Fazenda, solicitando empréstimo Plenário e convidando para audiência pública de avaliação das 

metas fiscais do 1º quadrimestre de 2016, às 08h30min do dia 30 de maio do corrente. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 004/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara 

de Vereadores no dia 27 de maio de 2016”. Após o senhor Presidente pede aos membros da 

Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer 

verbal sobre o Projeto de Resolução de Mesa 004/2016, sendo que ambas foram favoráveis. Após o 

senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

004/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores no dia 27 
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de maio de 2016”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 31/05/2016, 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, 24 de maio de 2016. 

 


