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ATA N° 20/ 2016 (Ordinária) 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho 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 19/2016, da Sessão Ordinária do dia 14/06/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Comenta sobre a festa junina na escola Macedo Beltrão, que 

começou hoje pelas três e meia da tarde, e faz convite em nome da escola, dos professores e alunos 

e após a sessão, com certeza, irá lá conversar com a comunidade, pois é a obrigação. Diz que a 

escola sempre estendeu a mão e foi muito bem educado lá e tem que sempre levar o nosso abraço e 

conhecimento. Em nome da diretora Cecília, da escola Julio Biasi, dos funcionários, do CPM, pois 

sábado temos a festa junina na nossa escola, no ginásio poliesportivo. Convida toda comunidade a 

participar a partir da tarde, onde estarão em conjunto com eles nessa grande festa junina da escola 

Julio Biasi. Pede ao secretário de Obras, no Carovi, depois que passa a propriedade do seu João 

Garcia, tem um bueiro que faz mais de ano que aquela água está em cima da estrada e aquele bueiro 

está trancado. Pede que o secretário destranque aquele bueiro, que é um barral, as pessoas cruzam 

lá e tem dois ou três palmos de água em cima. Pede, depois que passa o seu Alcimero, na segunda 

volta, na curva, também tem um bueiro que afundou, já comentou nessa Casa e as pessoas 

colocaram um sinal para mostrar que tem um bueiro caído, para não acontecer um acidente. Pede 

que o secretário mande refazer e trocar aquele bueiro, antes que aconteça um acidente. Comenta que 

ficou meio triste, por uma parte e feliz pela outra, pois o Carovi ganhou um Posto de Saúde, que foi 

inaugurado sexta-feira que passou. Diz que o dinheiro, como diz seu colega Jaques, é de emenda, 

sempre vem, e é bem vindo, federal. Diz que uma parte fica feliz, pois foi investimento na comunidade 

do Carovi, e por outra parte fica triste por que trouxeram pessoas para fazer as matérias da 

inauguração e esqueceram-se dos nobres colegas vereadores. Fala de sua pessoa, que hoje é 

representante da comunidade, votam os projetos que são para a comunidade e na hora de uma 

inauguração, de uma coisa pública, que é da comunidade, jamais, sequer veio para essa Casa um 

convite para fazer parte da inauguração de uma obra que foi construída numa localidade. Cita que 

quando são aqui cobrados e várias coisas, que é dever do vereador e trabalhar pela comunidade, 

muitos projetos votam nessa Casa, “em cima das coxas”, como se diz, para ajudar a comunidade. Diz 

que no fim do ano passado destinaram cinquenta e cinco mil para a Saúde de Capão do Cipó, e nem 
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sequer na inauguração do Posto de Saúde são lembrados e convidados. Pergunta onde está a falta 

de respeito e de caráter do prefeito municipal de não convidar sequer um vereador. Diz que o único 

vereador que viu nas fotos, foi o colega Jairo Charão, e o colega Rodolfo diz não ter visto nas fotos. 

Fica triste, pois quando são lembrados é para votar os projetos aqui e depois viram as costas e 

sequer se lembram dos vereadores. Diz que se querem fazer politicagem, façam, mas na época certa 

e não em cima de uma coisa da comunidade. Fica triste, pois é um representante do povo. Destaca 

que a partir de hoje, como tem o Regimento Interno da Câmara, os pareceres de projetos só irão dar 

quando chegar o prazo certo, pois se não querem que os vereadores sejam parceiros, não irão ser 

parceiros também. Diz que nunca atrapalharam nada aqui na Casa e nunca trancaram projetos aqui, 

mas a partir de hoje, se querem que as coisas mudem, irão mudar. Agradece e devolve a palavra à 

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

rádio 87.9. Faz questão de citar o nome do Maurinho, por que hoje ele veio com uma cor bonita na 

Câmara, azul, e na outra vez veio de vermelho, mas hoje está, realmente, representando os gaúchos 

que torcem pelo Grêmio, a maior parcela do Rio Grande. Ouvindo o colega Diego diz achar que não é 

a primeira vez e vai repetir a mesma palavra aqui, pois acha que as coisas andam como devem 

andar, quando houver uma grande parceria. Diz achar e até acredita que tenha havido um equívoco 

de não mandarem o convite. Acha que houve um esquecimento da administração municipal, mas 

poderiam ter ligado, como disse o colega Diego. Diz que deveriam ter convidado os vereadores e 

sempre diz que o município vai crescer e desenvolver quando houver uma parceria entre Legislativo e 

Executivo, pois queira ou não queira depende do Poder Legislativo. Foi um que saiu para ir, chegou 

aqui achando que tinha convite e não tinha mesmo, e voltou daqui. Diz que estava pronto e o 

presidente da Câmara estava aqui, convidou ele, e ele lhe disse que não tinha vindo convite e aí 

resolveu não ir, pois se tivessem lhe convidado teria isso. Veio só para essa finalidade, mas diz que 

isso não vem ao caso e não faz questão de um a menos ou um a mais, está bem representado igual. 

Sobre essa estrada diz ao colega Diego que vai mais longe e até lhe falaram, quando foi ver um 

campo essa semana e veio pela entrada lá em cima, no finado Martiminiano Cardinal, está ruim. Diz 

que aquelas curvas e antes de chegar na ponte, a estrada toda, uma hora que o maquinário ir para 

aquele lado, que não esqueçam de baixar a lâmina e fazer um tapa-buraco, pois está ruim e queira ou 

não queira é muito usada essa estrada do Passo da Areia. Diz ter muita gente que ainda usa essa 

saída e quem vem do Carovi, vem pelo Passo da Areia e não dá para andar, é uma grosa. Quer que o 

secretário, uma horinha que possa, dê uma olhada. Diz ao colega Rodolfo que tem certeza que será 

belíssima, pois a comunidade do Carovi é muito unida e, certamente, será uma grande festa junina no 

dia de hoje. Já disse que a comunidade está bem representada pelo colega lá, que representa o 

Poder Legislativo sempre, junto com o presidente, quando vão e deixa a cargo deles que são pessoas 

assíduas lá na comunidade, que está sendo bem representada. Tem certeza que será uma grande 

festa. Sobre a RS 377, fica preocupado, e até comentou, hoje, com os colegas, pois é uma obra 

grande, e está lenta. Ficaria mais feliz se estivesse “andando” mais, mas “a boca não é boa”. Torce, 

pois estão abrindo, fazendo como devem, tirando as curvas, mas não é fácil. Torce que saia a 377, 

que ficam felizes. Diz que em seguida estarão inaugurando uma grande obra, que queria ter tido o 
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prazer de ter ido ao Carovi para dizer isso, que é a obra da tão sonhada Ponte do Passo do Cardinal. 

Diz aos vereadores Diego e Jaques, que foi uma emenda conseguida no mandato do colega e do 

Odir, mas é uma coisa de suma importância para a comunidade do Carovi, sonhado por muitos e está 

sendo concluída, graças ter essa grande fatia da contrapartida do governo municipal, que foi 

praticamente, quase cinquenta por cento. Cita que foi quase meio milhão nessa ponte, sendo uma 

grande conquista para o município do Capão do Cipó essa ponte que levará p nome de Odir 

Fernandes. Fica muito feliz desse tamanho investimento que a prefeitura fez para concluir essa ponte. 

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

o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Faz convite, que os colegas que lhe 

antecederam já fizeram, para festa da escola Julio Biasi, junina, dia vinte e cinco e o presidente do 

CPM pediu para anunciar a festa. Pede que sábado que todos participem dessa festa. Diz que hoje, 

como os colegas já falaram, tem a festa da escola Macedo Beltrão. Sobre a inauguração do posto do 

Carovi, sexta-feira, diz que trabalha dentro da prefeitura, como funcionário, é vereador da Casa, e 

tudo bem que não veio convite para a Casa, mas estava bem divulgado, nos faces todo mundo sendo 

convidado, na rádio estava sendo divulgado. Diz que deu convite na rádio Santiago, onde muitos não 

pegam a rádio Cipoense, e como membros, representantes, que se dizem da comunidade, quando se 

inaugura uma obra municipal, obra pública, que é de interesse para o povo, independe de um convite 

formal para cada um. Acha que depende de se conscientizarem o que é aquela obra, que recurso está 

sendo investido lá, como está sendo investido e participarem, pois se todos estivessem lá, a 

comunidade iria elogiar a presença. Diz que não é isso que faz o contentamento da comunidade, e 

sim é dar a ela o que precisa, e hoje aquele Posto de Saúde está trazendo muito benefício para a 

localidade do Carovi e mais benefícios irá trazer ainda, depois, dito pelo prefeito, do dia primeiro, onde 

irá colocar ambulância um motorista a disposição para atender ao povo necessitado. Diz que isso que 

o colega Diego falou, até fica triste de ver, não sabe se o colega Alacir irá consentir com uma coisa 

dessas, pois é o Presidente da Casa e, de repente, está passando o poder ao colega. Diz que 

retaliação ao Executivo por não ter convido a Câmara de Vereadores. Acha que o primeiro passo que 

teria que ter sido feito era ligar para o prefeito e ver o motivo ou o esquecimento que não veio um 

ofício para a Casa. Cita que já prometer que não vai passar projeto aqui, ou que vão atrasar por que 

não foram convidados para um evento, que todo mundo sabia que a comunidade inteira estava 

sabendo. Sobre a ponte do Cardinal, se Deus quiser, diz que em menos de semana estarão 

inaugurando, como também a academia popular do Bairro Santo Antonio. 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. Pede patrolamento na estrada do seu Lealdo, no 

assentamento Nova Esperança, esses dias a patrola andou lá, fizeram para todo mundo, menos para 

ele. Diz que o prefeito, o vice, o secretário e o coordenador de estradas prometeram e não 

aparecerem. Diz que ele até lhe ligou na terça passada pedindo para não falar, por que iriam aquele 

dia fazer, e até essa terça não chegou ainda, e saíram com o maquinário de lá. Diz que ele lhe disse 

que não sabe se foi por que votou para eles e eles acham que não vai ter que votar de novo, para ver 

se vem fazer a estrada, pois de promessa e mentira ele está cheio. Diz que isso ele pediu para falar 



0236 

 

aqui e disse a ele que falava. Não sabe o que está acontecendo, e diz ser muito crítico e até acham 

que é polêmico, mas diz não ser, sobre o problema da água. Cita que na cidade hoje não tinha água 

de novo, lá para sua casa e demais moradores dali ninguém tinha água, nem para beber saia na 

torneira. Diz que antes de vir para a sessão teve que ir para a bacia tomar banho, amornou a água, 

pois “a boca não estava boa”. Diz não saber o que está acontecendo, pois esse poço da praça, não 

presta mais, perderam o poço, pois quebrou o cano da bomba dentro e até hoje não tiraram a bomba 

dali. Diz que daí tem o do colégio e esse aqui embaixo e é um caos. Destaca que o investimento que 

foi feito ali na praça, não dão valor para a água no nosso município, e a verdade é essa. Fica 

preocupado, como falaram sobre a inauguração do posto do Carovi, em primeiro lugar diz que não é 

obrigado a escutar rádio para ser convidado, em qualquer coisa, não tem que comparecer por convite. 

Diz ser falta de respeito com os vereadores do município, independente se fossem ou não, pois o 

vereador não é obrigado a estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Diz que ao menos para o 

presidente da Câmara tinham que ter mandado um ofício, não custava nada, e a secretária passa 

todo dia aqui, mas, simplesmente, passaram. Acredita que não foi coisa do Meneghini, e sim do vice 

Anselmo, pois o Meneghini estava para Brasília, foi domingo à noite e veio quinta de noite e a 

inauguração foi na sexta. Diz que não dá tempo para programar tanta coisa em um dia só, e para 

inaugurar o posto do Carovi tinha que ter chamado o Tarso Genro, que foi quem mandou dinheiros 

nas emendas dos postos de saúde, como está acontecendo no Nova Esperança, que deixou o 

dinheiro empenhado, simplesmente isso eles não lembram. Quer ver o dia da inauguração da ponte 

se vão lembrar-se de mandar, nem que o “cara” não venha, um convite para o deputado Pimenta. Não 

sabe se eles vão trazer o deputado, pois aquela ponte, quem não é engenheiro, a pessoa que cruza 

todo dia, torce que não aconteça, as galerias, pois tem dez bueiros, de dois metros de boca, ali na 

feira, que foram comprados para botar na ponte, e não é tão barato não. Questiona por que não 

compraram as galerias. Ressalta que aí os vereadores têm que deixar dinheiro para dar para isso, 

para fazer aquilo, para estar ali no parque. Quer saber onde eles irão usar aqueles bueiros de dois 

metros de boca. Cita que aí a água ajudava escapar por cima, e se der uma chuva grande, do jeito 

que estão fazendo o aterro, qualquer um daqui vê que não vão conseguir cruzar igual, pois a água vai 

sair para cima onde sempre sai. Diz que vai ficar interrompida igual a ponte, sendo uma estrutura 

daquelas e o pessoal tendo que continuar indo por cima, pelos “búfalos” que sempre dizem. Cita que 

é uma coisa simples de ser feita, bem feita, e o dinheiro que botaram nos bueiros era só comprar as 

galerias e estava resolvido o problema. Diz que estão fazendo o aterro assim, sai lá de cima e cai ali 

para a água escapar por cima, e chove e não vão conseguir cruzar igual, tenham certeza disso. Torce 

que aguente, mas “borrachudo” já está dando agora, imaginem quando entrar com coisa pesada em 

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

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Cita que como barraram a entrada do amigo 

Maurinho, sem camiseta na outra vez, hoje ele veio decentemente vestido e seja bem vindo. Só quer 

reforçar, até para os colegas, pois a comunidade inteira vai esperar os mesmos lá, e os discursos hoje 

têm que ser curtos para irem ao arraial do Macedinho, que está ocorrendo a festa. Diz que quando 

saiu de lá estavam com uma panelada de quentão, canjica, chocolate-quente, quentão de dois tipos, 
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com e sem álcool, pipocas, doces, pão, cachorro-quente, pão com linguiça e o que imaginarem tem lá. 

Fica o convite seu. Aproveita o espaço da câmara e a rádio Cipoense ara convidar aos pais doa 

alunos matriculados na escola, que quinta-feira, dia vinte e três, às sete e meia da noite é a 

assembléia de eleição da chapa do CPM da escola. Diz que está assumindo uma nova chapa, que 

apareceu uma que se candidatou e, certamente, vão, dessa maneira que estão fazendo, recolocar a 

escola no rumo do qual ela nunca deveria ter saído. Diz ter sido convidado para a inauguração do 

Posto de Saúde, estava lá na escola trabalhando, lhe viram lá e convidaram. Não irá entrar no mérito 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Solicita à Vigilância 

Sanitária que faça uma fiscalização na esquina da Rua 17 de abril com Ceci Nascimento, faz muito 

tempo que sempre tem uma água empoçada e hoje passou ali parece gordura, pois não sabe o que 

tem ali, se é esgoto, então que a vigilância faça uma vistoria ali. Diz que o telefone do Demac, às 

vezes que não funciona quando precisa no final de semana, não sabe se vão ter que dar mais um 

telefone para a rapaziada. Fala que eles fazem um atendimento bom, sempre foi atendida no 

Progresso, que é uma comunidade que sempre está faltando água, até o colega Jairo deu uma 

insinuada que é dos pulverizadores, não é, afirma para o colega Jairo, e diz que continua o mesmo 

problema, às vezes o telefone no final de semana não funciona. O vereador Jairo solicita um aparte, 

mas a vereadora fala para o colega Jairo para falar no seu tempo e diz que às vezes no final de 

semana não funciona o telefone do Demac, então apelou para o Vice, se ele passou o recado não 

sabe, mas o problema é de muitos dias. Diz que no final de semana continuava lá, pois é um 

vazamento em cima da ponte, colocaram os canos no lado da ponte, no lado de baixo, então a água 

vem rebenta aquilo ali, acha que foi mal feito aquilo, com a correnteza da água estoura e vai água fora 

sempre. Fala sobre o convite da escola do professor Rodolfo, não vai se fazer presente, o colega 

sabe, esta a convocação em cima da sua mesa, hoje é a reunião do Lions, com o nosso governador 

do Lions, não vai se fazer presente em mais esse evento, mas deseja uma boa festa para vocês. Fala 

sobre a inauguração do posto, diz que estava no Posto de Saúde, quando lhe perguntaram se iria, 

respondeu que não estava sabendo. Diz que ligou para o colega Alacir, se como Presidente iria à 

inauguração do Posto, disse ele que ficou sabendo a pouco, mas sem convite só vai a velório, o 

Presidente Alacir lhe respondeu brincando, até insinuou que só vai a velório sem o convite. Fala que 

não sabe se foi uma falta, mas que foram muito bem representados, que tiveram dois colegas que se 

fizeram presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

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

da 87.9. A respeito da inauguração do posto diz que o importante é que a obra vai beneficiar aquela 

comunidade. diz que cada um tem a forma particular de pensar. Conversando com a secretária diz 

que informaram que fizeram um convite geral pelo rádio, foi meio em cima, com pouco planejamento, 

fazer essa inauguração em “cima do laço”. Representando a administração, se algum colega se sentiu 

ofendido pede desculpas, mas o importante disso é que a obra vai beneficiar aquela comunidade tão 

importante para nosso município. Na função de vereador cabe ficar atento não só no que acontece 

dentro do Município, mas no restante do estado e da União. Cita que ultimamente os fatos políticos 
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em nível de União, na verdade, só envergonham, mas temos que ter esperança e acertar na hora de 

votar. Fala que uma coisa interessante que aconteceu na última semana e isso já é um reflexo da 

nova forma de pensar do atual presidente da República, interino, a respeito dos estados. Comenta 

que de todos os estados da Federação, parece que só tem dois que não estão com as finanças em 

caso crítico. Para citar um exemplo diz que o Rio de Janeiro entrou com pedido de calamidade 

pública, e o Rio Grande do Sul, ao longo de todos esses anos, acumulou, se não se engana, quarenta 

e oito bilhões de dívidas e isso reflete na capacidade de investimento e de repasse. Cita que na 

semana passada o presidente Michel Temer chamou todos os governadores para começar tratar 

desse assunto, pois as coisas começam acontecer nos municípios, vão para o estado e vai para a 

União, e se a União esgoelar os estados que, por consequência, vão esgoelar os municípios, isso é 

reação em cadeia, a coisa nunca vai alinhar e vai acabar faltando recursos, pois não tem investimento 

nos municípios, no estado e por consequência a União cada vez mais mal. Fala que o bom disso é 

que isso é um assunto antigo que era chamado de Pacto Federativo. Destaca que nessa reunião ficou 

acertado que até o final do ano os estados estarão dispensados de pagar a dívida com a União, e de 

janeiro de dois mil e dezessete eles irão começar pagar cinco por cento da dívida, por mês, até 

completar os cem por cento. Em resumo diz que deu fôlego aos estados. Acha que é o primeiro passo 

para as coisas começarem a andar. Diz isso, pois nota pelas contas particulares, que no momento 

que você anda “seco”, o seu caso, pois normalmente anda com pouco dinheiro, se não tem um aporte 

financeiro de um banco ou aval para arrumar emprestado com alguém, não tem como, acaba falindo 

totalmente. Então, essa medida nos traz um pouco de esperança, e a partir daí os estados vão 

retornar sua capacidade de investimento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

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

comunidade, ouvintes da 87.9. Deseja ao Rodolfo uma ótima festa, mas que não vai poder ir hoje, 

porque casualmente hoje tem dois aniversários para ir, mas vai colaborar com festa da escola Macedo 

Beltrão, que desde que esta nova direção entrou, se considera uma parceira daquela escola. Quer ver 

sua filha estudando, e como pais e como vereadora tem esta escola e única que tem segundo grau, 

mais é ajudar mesmo, mas que não vai poder ir por causa deste aniversário, mas vai ajudar. Fala que 

sábado também tem a nossa festa junina aqui, dia vinte e cinco, da escola Julio Biasi, em nome da 

direção está convidando todos que se façam presente. Sobre a inauguração do posto até anotou para 

falar, também não recebeu convite, escutou pelo rádio que era às dez horas, até um colega de São 

Miguel escutou que era às dezessete horas. Diz para os colegas aqui, tudo bem que a administração 

da Secretaria não mandou convite para cá, mas uma coisa tem certeza, diz ao Vereador Alacir, que 

não foi por gosto, ou coisa de partido ou época de eleição, nada. Fala que conhece a Maria e o 

caráter e a índole dela, pois tem certeza que isso para a Secretaria de Saúde passou despercebido de 

mandar um convite aqui para o Presidente e para os demais, pois seria prestígio para a administração 

ter todos lá. Então com certeza foi uma falha, e como o colega Miguel pediu desculpa em nome da 

administração, pede desculpa a todos vocês, em nome da Secretaria da Saúde, principalmente em 

nome da Maria que conhece bem, e tem certeza que ela jamais faria, e vocês também a conhecem, 

que jamais iria fazer uma coisa dessas por gosto. Diz que uma coisa que anotou que a colega 
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Margutti falou, sobre a falta de água, pois daqui a pouquinho vai conversar com o seu Luiz, que é uma 

das pessoas que ficam de plantão, e sobre aviso no fim de semana, e vai ver bem este número de 

telefone, que às vezes que ligou sempre conseguiu, e já teve pessoas que vieram lhe falar que não 

conseguiram, mas às duas vezes que ligou a pedido de munícipes aqui, ligou e dava fora de área 

porque eles estavam atendendo uma ocorrência, e lá onde eles estavam não pegava telefone, mas 

sabe que aquele pessoal do Demac, não vai citar o nome de ninguém porque esquece, mas eles são 

assim, que trabalham de verdade. Sabe pela feira o que precisou deles ali, pois três horas da manhã 

estourou um cano eles estavam ali, então se aconteceu uma falha, talvez se tiver dois telefones, 

colocar dois números a disposição, nem que saia fica outro em casa com a família, quem sabe tentar 

que a comunidade não fique sem este atendimento. Parabeniza as pessoas do Bairro Santo Antonio, 

em nome do Della Flora, da Lair, da Marli, da Terezinha, da Dona Judite, o pessoal da Sicredi do 

almoço que teve ali domingo, um almoço muito bom, maravilhoso risoto, o pessoal estava lá, a tarde 

teve jogo de bingo, onde teve o prazer de ser a primeira ganhadora, estava para o jogo aquele dia. 

Então os parabéns àquela comunidade, que seu Ade estava junto, todo mundo aquele dia, para 

conseguir este dinheiro para ajudar as nossas comunidades aqui do Capão do Cipó, pois sabe que é 

um pouco para o Clube Aliança, o CTG e demais comunidades que precisarem, e o pessoal se fez 

presente e estava muito bom. 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. Quando se fala em água, também fará um 

pedido, não por que o Diniz está aqui, mas que coloquem em Tunas e Palmeiros. Cita que hoje o 

Elisandro lhe ligou que queimou mais uma bomba dele, e a água dele puxa mais de setecentos 

metros. Fica preocupado, a caixa está pronta, as redes estão, praticamente, prontas e que se 

agilizasse lá o “Faz Tudo”, como é falado aqui, que coloque água para aquela comunidade. Sabe que 

é difícil sem água, e morou por três anos onde o Diniz mora e era a maior dificuldade que tinha de 

água, tinha épocas que tinha que catar água, pois não tinha. Sabe que é difícil lá e que se agilizasse 

para aquela comunidade de Tunas e Palmeiros. Agradece as pessoas que estiveram domingo no 

Clube Aliança, na continuidade da gincana promovida pelo Sicredi, grupos de terceira idade, CTG, 

colégio Julio Biasi, associação do Bairro Santo Antonio. Não pode se fazer presente, de manhã 

colocou o freezer e depois lhe deu um problema de gripe e não pode sair de casa, mas o pessoal que 

esteve lá e trabalhou, agradece. Convida para sábado, de noite, festa junina do colégio Julio Biasi, 

convite da direção e CPM, onde haverá o sorteio dos prêmios das listas que foram vendidas, dando 

continuidade a promoção promovida pelo Sicredi e pelas entidades, durante dez ou quinze minutos 

será feito esse sorteio, na festa junina. Convida a comunidade que se faça presente na festa junina do 

colégio Júlio Biasi, que sempre é casa cheia, CPM bem organizadinho. Sobre o posto do Carovi, diz 

que toda vez, e lembra que foi secretário e passou cinquenta mil, na época, que o posto estava com 

dificuldade e ajudava, assim como ano passado que foi passado. Não sabe o que houve, se não os 

quiseram lá ou não quiseram convidar. Acha que tinha que ter vindo o convite. Dizer que esqueceu 

acha que não, pois lembra-se bem que tinha uma pessoa que estava no posto, saiu um dia e deixou 

três fichas reservadas e o colega Jaques foi lá pegar ficha de manhã e tinha três fichas na frente e 
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tinha o primeiro lá, que chegou as sete horas e quando foi pegar deram a quarta ficha. Diz que a 

pessoa questionou como lhe deram a quarta ficha, se era o primeiro e estava lá desde as sete horas, 

aí voltaram atrás e disseram que era para devolver as fichas por que o vereador estava na fila e ia dar 

rolo. Cita que era a mesma pessoa, na época, que dava ficha. Então acha que engano não houve, 

pois por um lado dá certo e para outro não. Diz que o vereador Jaques é testemunha e sabe, pois 

estava na fila. Não desculpa, pois talvez não quisessem que fossem, mas tudo bem, quem ganha é a 

comunidade do Carovi e só vem engrandecer a administração que conseguiu fazer aquele posto. 

Acha que daqui uns dias vem o convite para inaugurarem as mangueiras, a colocação das pedras nas 

mangueiras, acha que vem aqui, não vão esquecer. Diz que o Miguel falou uma verdade sobre o 

governo do estado, que o governo federal está ajudando, mas uma coisa que ficou triste é que só 

para as Olimpíadas, dos três bilhões para o Rio de Janeiro, vai dois bilhões para as Olimpíadas, para 

poucos dias. Questiona que lucro as Olimpíadas irão dar ao País e o povo lá não tendo atendimento 

de Saúde. Destaca que aqui, graças a Deus, estamos num céu aberto, e se alguém falar sobre a 

Saúde aqui, diz ser boa perto dos outros lugares. Escutou hoje que dois bilhões vão para as 

Olimpíadas. Fica triste vendo a Saúde no país sofrendo e a maioria dos recursos vai para as 

Olimpíadas. Diz que uma das melhores coisas que se fez foi não ter reeleição para prefeito, pois tem 

prefeito, principalmente a nossa administração, ela se propôs em reeleição e esqueceu do povo. Diz 

isso, pois só veio os exames, novamente, para o posto por que os vereadores pediram e criticaram 

aqui. Ressalta que a folha de pagamento está em cinquenta e um ponto trinta e oito é pensar em 

reeleição e não pensar em população do Capão do Cipó. Diz que o dia que isso mudar, capão do 

Cipó irá crescer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos 

da Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala ao 

presidente e a comunidade que os ouve, pois acha que é claro que estamos vivendo um momento 

que se aproxima que são as eleições, e foi como o próprio falou antigamente, que as questões 

políticas se acirram mais, e que qualquer coisa e motivo para que as coisas tomem uma dimensão 

maior. Ressalta que procura sempre alertar e dizer nos seus pronunciamentos que tem que procurar 

muitas vezes deixar de lado a questão política partidária e procurar sempre visar alguma coisa que 

interesse ao bem comum e que a população lá fora saia ganhando, mas que enfim o que o próprio 

tem para dizer é que muitas coisas boas aconteceram no município e estão acontecendo e irão 

acontecer. Afirma que o fato é que sempre vai ter coisa para acontecer e o momento que pensar que 

não tem mais nada para fazer tem que saber que tem alguma coisa de errado. Fala que ouviu uma 

vez em uma reportagem, mas que não lembra que canal que era que falaram, sobre São Paulo que a 

cidade cresceu, mas que os problemas aumentaram. Ressalta que coisa para fazer vai ter sempre, 

mas que o importante é que todo gestor tenha o pé no chão e procure fazer o possível e que na 

função de legislador procurar legislar com parcialidade pensando no ganho que a população pode ter. 

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

Líder de Partido, PMDB: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora não fez uso 

de seu tempo regimental.  O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 
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VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Comenta que estava falando com alguns 

produtores e eles lhe pediram quando vai ser inaugurada a enfardadeira de fazer feno, um produtor 

ficou cinco meses esperando fazer feno e ainda não conseguiu, a outra parece que quebrou o eixo do 

tempo do seu “Nenê”, mas tem uma nova, vamos ver. Diz que deu a ideia para comprar e esta 

gostaria de ser convidada para o dia que fosse inaugurado ela queria participar, se ela funcionar paga 

uma caixa de cerveja o dia que lhe convidar. Fala que deu um geadão e os produtores tem que ir a 

Santiago buscar ração para as vacas porque não conseguiu fazer feno. Diz com nove trator os 

mesmos não ter condições de fazer isso, trazer aveia que estava trinta, quarenta reais e querer 

vender para os produtores a sessenta e um com trinta. Diz que não é ajudar o pequeno produtor, não 

é pensar no pequeno produtor. Diz que até sugeriu para o prefeito que não sancione este projeto, esta 

licitação, porque sessenta e um e trinta, sendo que tem a quarenta aqui, e ele pegou o telefone e ligou 

e realmente tinha a quarenta. Fala que não sabe o que faltou para a secretaria, no caso o secretário, 

ter feito uma pesquisa de preço, e nem lançaram para os produtores este valor, por que não tem 

fundamento. Diz ter falado com o vice-prefeito que vai ficar aveia na bolsa, questionaram e este ano 

deve ter ficado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Quer citar o 

nome do Diniz que chegou após ter falado, e do seu amigo Claimar, também de azul, muito bem vindo 

de jaqueta azul. Vendo os colegas falar, fica triste de ver o que vê na televisão, nem pagaram a Copa 

do Mundo ainda, nem a Copa do Mundo foi paga, é uma vergonha em todo o País de obras 

abandonadas e agora mais as Olimpíadas, quem vai “pagar o pato” mais uma vez é o povo brasileiro, 

podem ter certeza disso, é mais uma que não paga as contas. Vendo sua colega Regina comentando 

a respeito da Maria, concorda com a colega e diz não acreditar também e vai inocentar a Maria 

também aqui, sobre o convite daqui. Diz que vai tirar o nome dela e sabe da dedicação que a Maria 

tem pela Saúde e o presidente Alacir foi feliz quando falou da Saúde, para o próprio é a melhor Saúde 

que existe no Estado e na região, Capão do Cipó é indiscutível e só quem depende de outro município 

para ver como é a Saúde, melhor Saúde do Estado é a do Capão do Cipó, sempre foi e continua 

sendo. Diz que acha injusto na hora que vão inaugurar uma obra que teve a aprovação dos 

vereadores, o apoio dos vereadores, tem que ser convidado, e a mesma coisa que aconteceu no 

Carovi aconteceu na quadra sintética, que alguém deu a ideia, alguém colocou o dinheiro, e teve o 

“pato” que foi inaugurar e levaram a fama depois, como continua sendo. Diz que acha uma falta de 

respeito com o legislador, na hora de trabalhar é vereador que busca o voto para colocar eles na 

cadeira lá, o único que busca os votos são os vereadores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala ao colega Alacir se 

fizesse uma compra direto da aveia, sem licitação, certamente o prefeito estaria até preso ou cassado 

pela própria Câmara, foi feito o correto, ganhou o menor preço que foi aquele, depois do preço que 

tinha na região o prefeito substituiu e não compraram aveia, fez o correto, mas a licitação pela lei é 

correto e tinha que sair. Parabeniza o pessoal do Sicredi pela festa de domingo, não pode estar 

presente, também a Maria Eduarda que fez seu primeiro aninho sábado, Maria Eduarda Tissot, 

parabéns pela bela festa a esta menininha que está integrando a nossa comunidade. Comenta que 
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amanhã pela manhã recolhimento do lixo eletrônico aqui no pátio de máquinas da prefeitura 

municipal, são diversos itens, está afixado aqui na Câmara, na Prefeitura e quem tiver alguma coisa 

traga ali e entregue. Diz que a gente vai empilhando “porcaria” em casa, graças a Deus tem quem 

recolha sem custo nenhum. Diz à colega Marilene que não insinuou, a colega lhe pediu o nome e lhe 

deu o nome da pessoa que dizia que lá no Progresso não chegava água para ela porque pegavam 

água para os pulverizadores. Diz que não insinuou, deu o nome para a colega e se precisar dizer na 

tribuna, diria o nome, mas preservou o nome da pessoa, mas na outra sessão se a colega lhe pedir o 

nome lhe dará o nome da pessoa. Então não insinuou, e quando fala as coisas diz que prova e tem 

como falar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Fala que o vereador Ibanez falou uma coisa certa, por que tem 

pessoas na administração que são igual quero-quero, que põe e sai gritando para o outro lado para 

ninguém achar o ninho. Afirma que o mesmo foi um que batalhou muito como coordenador do 

COREDE, que era do Vale do Jaguari, juntamente com o ex-querido Tide Lima, e que a quadra de 

grama sintética e a academia foi graças ao voto de cada pessoa e o próprio foi um dos governantes, 

mas que o próprio também não foi lembrado no dia da inauguração. Afirma que é este o problema, 

pois tem coisas que é que nem o próprio fala aqui que o quero-quero põe e sai gritando para o outro 

lado que é para ninguém achar o ninho dele, pois não tem coisa mais difícil de achar o ninho de 

quero-quero. Ressalta que a volta vem, pois tudo que se faz aqui, aqui se paga, e que ninguém paga 

pecado no céu, pois se tu errou paga aqui mesmo. Fala que volta a dizer o seguinte, pois o próprio 

não sabe se foi o vereador Alacir ou quem que estava falando sobre folha de pagamento, afirma que o 

Pinheiro, secretário da Fazenda, faz tempo que nas audiências públicas vem dizendo que avisou o 

prefeito quando a folha estava em quarenta e oito por cento, pois já é um sinal vermelho, e que 

quando chegar cinquenta e tiver cinquenta e pouco não vai ter o que fazer mais. Fala que o jeito que 

está hoje a folha de pagamento não conta hora-extra e não conta o vale, e que os CIEEs não são na 

folha, e que aí tem que tirar recurso livre para pagar a folha, pois se tu somar tudo isso da sessenta 

ou sessenta e poucos e aí tu vai investir o que? Ressalta que assim é em todas as administrações e é 

muito difícil mudar em um ano eleitoral e que então tu solta um “Jaques da vida” tu perde um monte e 

tu solta outro e assim sucessivamente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Quer só comunicar aos que estão em casa, que o 

parecer do Ministério Público de Contas, sessenta e três sessenta e cinco, do ano passado, quando 

era presidente dessa Casa, não existe falhas, o parecer foi aprovado e “está livre”. Diz que não “está 

livre” o “padrinho” do colega Jaques, que ele autorizou nas suas duas gestões e vai custar sessenta e 

cinco bilhões de reais a reestruturação para não quebrar a Oi, esta operadora de telefonia. Diz que 

não são dois bilhões para Olimpíadas, daí é o “padrinho” do Miguel, é o Temer, não são dois bilhões, 

são três bilhões que vão ir para as Olimpíadas, para segurança e tudo. Fala que quando ficam 

discutindo, como diz o colega Ibanez, coisas que para uns tem fundamento para outros não tem, 

ficam discutindo “merrecas”, troco do chiclezinho da criança, quando a coisa é muito maior em tudo 

que é lugar. Cita aquela Abreu e Lima, refinaria da Petrobrás, era para custar doze ou treze e está em 

trinta e falta mais oito. Ressalta que por este nosso “paisão” campeia solto a roubalheira, e o que os 
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mesmos têm que se encher de orgulho é que fazem as coisas de maneira transparente, claras, iguais 

as suas contas que chegou a este ponto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. GAB. 

083/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 835/2016. OF. 02/2016, da Escola Julio Biasi, 

convidando para festa junina dia 25 de junho de 2016, a partir das 18h. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 28/06/2016, 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, 21 de junho de 2016. 

 


