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ATA N° 26/ 2016 (Ordinária) 

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto 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 25/2016, da Sessão Ordinária do dia 26/07/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente passa a palavra ao Senhor Giovani Diedrich, Presidente do Sindicato dos 

Municipários, para explanar sobre “Compra Premiada 2016”, da Associação Comercial e Empresarial 

de Capão do Cipó. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de 

seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI 

(PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. De antemão faz referência as 

palavras do presidente do Sindicato e, também, comerciante do município e diz que é uma ideia muito 

interessante e ações desta natureza que contribuem para o desenvolvimento. Deseja sucesso e o que 

depender de sua parte, podem contar. Diz que em outra sessão já havia feito o comentário, pois é um 

momento diferenciado aqui no município, período eleitoral está iniciando, convenções estão saindo, 

os partidos estão se ajustando com o objetivo de disputa em dois de outubro. Deixa mensagem 

desejando uma boa eleição a todos e que as disputas fiquem nas ideias, nos planos de governo, que 

isso sim vai contribuir para o desenvolvimento do município e que deixem de lado inimizades políticas, 

que em nada contribui. Sua mensagem é de boa campanha eleitoral a todos e que as ideias fiquem 

dentro do campo que tenha um objetivo final para o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de 

seu tempo regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente. 

Parabeniza o pessoal do comércio cipoense pela atitude, que engrandece e valoriza o comércio local, 

no momento que tem uma premiação incentiva o pessoal a comprar aqui e todos ganham, comércio 

ganha e município ganha pela arrecadação. Diz ser um gesto de grandeza, já houve no ano passado 

e que se dê sequência, e que o Executivo ano que vem coloque um prêmio, deixe no orçamento do 

fim do ano para ajudar também e incentivar o município e aumentar a arrecadação. Fala que domingo 

tiveram a convenção do seu partido, onde foi escolhido o candidato a prefeito, Froner, na convenção e 

onze nomes na nominata a vereadores, com aliança com o PT, com o colega Jaques. Fica contente e 

como disse o Miguel, que seja uma campanha limpa, com transparência, que é bonito. Fica indignado, 

até em certo ponto, e pede aos colegas quando fizerem as convenções, por acaso, não se esqueçam 

de nenhum candidato sair na internet, senão os “cara” vão de noite lá oferecer secretaria para ele não 

concorrer mais. Diz que isso envergonha o município. Fala que foram na casa do “cara” oferecer 

secretaria, de noite, por que não passou na internet. Cita que internet não candidata ninguém, e sim 
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ata, convenção e registro da candidatura. Questiona se os “cara” estão tão mal de candidato. Diz 

estar sobrando, não é candidato, e pode concorrer, pois até dia quinze pode colocar seu nome na 

convenção, sem problema nenhuma, tem candidato sobrando. Ressalta que é um reserva imediato, 

para qualquer posição que seu partido precisar. Diz que não venham investir em cima dos seus 

candidatos e oferecer secretaria para não ser candidato, por não sair na internet. Fala que isso é 

baixaria e a campanha já começou desse jeito, e foi a alta cúpula de um partido político. Diz que isso 

lhe envergonha e não esperava isso. Afirma que vieram várias vezes em sua casa, para concorrer por 

esse lado e não foi, mas não precisam “atacar” os candidatos quando sai uma convenção, está o 

nome do “cara” na ata, mas não estava na internet, pois foi jogar bola no momento da foto. Diz que já 

viu como irá começar a campanha, bem diferente do que gostaria, do que o colega Miguel gostaria e 

que a comunidade quer. Diz que está bom, e que assim que se faz uma campanha política. Acha que 

quando falam, em certo ponto, que os funcionários do Estado não estão recebendo e parece que as 

máquinas estão saindo do trecho, entristece a comunidade, pois nós ocupamos a 377 até Santiago e 

além de tapar os carros de piche, agora para tudo. Diz que está só estragando a tinta dos carros, mas 

tem que ser feito, e vai ficar, mais uma vez, na promessa e na saudade do povo do Capão do Cipó. 

Sempre diz que as coisas têm que ser planejadas e com recursos e não se promete nada sem 

recurso, pois se prometer e mentir o povo está cansado. Espera que as pessoas que venham fazer 

uma campanha e um plano de governo, cumpram com aquilo, pois o povo não é mais bobo, estão 

atentos em tudo que irá acontecer e cobram. Diz que tem que cobrar. 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 presentes. Fala que ontem passamos por 

momentos difíceis, onde perdeu um grande amigo, morava no assentamento, que era o pai do colega 

Jaques. Diz que esse senhor tem uma história no assentamento, conversando com as pessoas 

ontem, ele era uma pessoa que todos queriam bem, dentro do assentamento, de todo esse tempo que 

morava ali, sempre foi amigo de todos e não existiam dificuldades, para ele tudo era fácil. Cita que 

trabalho braçal, sempre quando ia para o assentamento, ele sempre estava com sua enxada carpindo 

sua lavoura de feijão e de milho e sempre queria bem as pessoas. Em nome dos colegas vereadores 

deixa voto de pesar a toda a família do colega. Fala que hoje o colega Ibanez está aniversariando e 

deixa mensagem de saúde, paz e que Deus lhe dê muitos anos de vida ao colega e sua família. Diz 

que o assessor do deputado está aqui e na sexta-feira, na parte da tarde, ia para Santiago e vendo as 

pranchas carregando o maquinário, só via comentário que o asfalto parou. Sabendo que os deputados 

estão batalhando, buscando e vendo o que estava acontecendo. Pede a Deus que as obras 

continuem a realizar o trajeto da 377, pois começou bonito e chega parar essa obra é muito triste, pois 

nós que estamos todos os dias andando e levando uma pessoa ou outra, até para visitar os parentes 

em Santiago, ou a Saúde daqui todo dia, não tem hora que não esteja buscando o pessoal lá no 

hospital, e se chega parar isso aí é triste para todo mundo. Torce que essa obra continue, e que esse 

aditivo dê certo e os trabalhos continuem. Diz ao Giovani que foi ótima a ideia e dá os parabéns, pois 

as pessoas vêm no mercado e compram aqui no município, estão valorizando, e que ano que vem, 

como os colegas comentaram na Casa, que a prefeitura já pense até mesmo em um carro, zero 
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quilômetro, ou uma moto e mais prêmio para valorizar nosso comércio. Diz que eles já deram o início 

e agora têm que dar continuidade e estão de parabéns por esse grande trabalho. Pede ao secretário 

de Obras, já pediu antes, pois no Passo da Areia está precisando de uma patrolada e na localidade do 

Rincão dos Palharini também, as pessoas pedem que as patrolas passem por lá, está ficando crítica a 

situação. Fala que no dia sete é um dia que comemoramos com nossos vizinhos, pois sem vizinho 

não se consegue ter amizade, e quando precisa de algo, a gente vai ao vizinho, e nesse dia se 

comemora o Dia do Vizinho. Deixa um abraço a todos pelo Dia do Vizinho. Agradece e devolve a 

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

munícipes presentes. Ouvindo o discurso dos colegas e do Giovani, acha que uma iniciativa dessas 

que precisamos aqui, mas vai mais longe e diz que também a administração municipal tinha que 

pensar no comércio daqui, incentivos para ter mais ICMS. Diz que isso que é importante e temos que 

ter prioridade, investir nos blocos de produtores, visitar esses produtores nas lavouras, nas granjas 

para que seu livro esteja no Capão do Cipó, produzindo ICMS para cá, pois com a folha do jeito que 

está logo iremos precisar muito dos produtores e do comércio cipoense, senão tenham certeza que irá 

faltar aos que mais precisam. Dá os parabéns ao comércio cipoense, que tiveram a coragem que 

muitos deveriam ter. Sobre a RS 377 diz que o Peralta lhe colocou, agora a pouco, que a obra 

continua. Diz ao Peralta que isso é bom, pois recebeu inúmeras ligações essa semana sobre a 

retirada das máquinas. Diz que o que se nota hoje é que não tem mais nenhuma máquina, mas o 

senhor Peralta colocou que fizeram um acordo e as máquinas continuam. Diz ser bom, pois quem 

ganha é a comunidade, como sempre diz, é o povo que precisa e, principalmente, a Saúde que 

socorre aquele que mais precisa. Cita que ficou feliz, pois tinham seis caminhões, hoje, na RS 377, da 

AES Sul. Diz ao colega Rodolfo e ao presidente Renato, que parece que irá sair essa rede nova, está 

sendo resolvido para o futuro do capão do Cipó, para que as empresas venham, se instalem e 

continuam produzindo e gerando emprego aqui, senão a coisa é difícil. Deseja para cada um que irá 

concorrer a essa câmara, sucesso. Acha que a câmara precisa muito de uma renovação, mas por 

outro lado fica muito triste. Acha que muitos colegas daqui prestaram um imenso serviço para Capão 

do Cipó, que se chama honestidade, transparência e respeito. Diz levar isso de tristeza, pois 

mereciam estar aqui, muitos dos que estão saindo hoje. Diz que sete vereadores não irão concorrer e 

vão fazer falta, pois muitos criticam, mas não tiveram a coragem de botar a cara para concorrer, pois 

têm vergonha deles mesmo, não é fácil estar aqui. Diz que eles têm que vir para cá para saber como 

se toca uma Câmara de Vereadores. Torce que não façam o que desejavam para esses. Diz aos 

colegas Rodolfo, Alacir, Miguel, Jaques, Margutti, Regina, que se sente orgulhoso de ter estado do 

lado de cada um deles e que bom que irá sobrar uns aqui para dar o bom exemplo. Diz que sejam 

bem vindos os que virão. Sobre os colegas terem falado em transparência, diz esperar ver 

transparência é quando alguém sentar naquela cadeira lá e provar que são bons, pois muitos têm 

vergonha de dizer que vão sentar naquela cadeira. Esperava mais de muitos, mas reza que Capão do 

Cipó tome outro rumo, o de honestidade, transparência e saber onde que vão botar o dinheiro público, 

que é para salvar o salário dos concursados da forma que está a coisa. Fala que se não colocar 

alguém que tenha seriedade e transparência em gestão pública não vai governar Capão do Cipó. 
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Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta 

o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Associa-se a moção de pesar ao amigo, João 

Domingos, pai do colega Jaques, dos quais todos conheceram essa pessoa trabalhadora que foi, 

lutador do campo, da roça. Conversou com a irmã do colega Jaques e ela disse que ele criou treze 

filhos. O colega Jaques faz um aparte: diz que são doze filhos. O vereador torna a palavra e diz que 

isso tudo “no braço”. Diz que é só vendo a dificuldade do tempo atrás, como que era, todos sabem, o 

pessoal de mais idade sabe. Fala que é um pouco mais novo, mas sabe a dificuldade de nossos pais 

nos criar, e vir da roça e criar doze filhos. Cita que ele tinha uma saúde boa, e que achou que ele 

tinha um pouco mais de idade, mas não tinha muita idade, pois setenta e nove anos é uma pessoa 

que podia viver mais. Diz ao colega que isso é para todos, hoje estão aqui e amanhã não está. Fica 

seus sentimentos para a família e todo o pessoal. Parabeniza o colega Ibanez, que hoje completa 

aniversário e, certamente, depois daqui da sessão irão descer lá para o Rincão dos Palharini, na 

propriedade dele, que deve ter algum churrasquinho ou alguma outra coisa. Sobre a 377 diz que é 

uma intensa batalha vivida por toda a região para que saísse essa obra. Diz que estávamos na 

expectativa, alegres de passar por aquele trecho já feito e agora parou, mas tem esperança que não 

vão deixar por metade essa obra. Cita que o assessor disse, e o colega Ibanez que o antecedeu, que 

vão retornar. Acredita e tem esperança que essa obra saia, pois o trecho pior ainda está aqui para os 

cipoenses enfrentar, e o que estava razoável está feito, mas nós ainda temos que tomar os desvios, 

senão não dá para andar. Elogia as lojas e empresas do município, que estão com essa promoção, só 

ficou indignado e triste de não ver a nossa prefeitura participando. Concorda com o que disse o colega 

Ibanez, que tinha que estar o apoio da prefeitura municipal. Parabeniza todos os candidatos e os pré-

candidatos que, dia dezesseis em diante já estão na rua, tanto a prefeito, como vereadores e vice. Diz 

que é o momento, de ambos os partidos, se colocar a disposição da avaliação do povo. Aos que estão 

aqui e que vão à reeleição e os outros novos que estão chegando, tem coragem quando colocam o 

nome para avaliação do povo, pois é alguma coisa que se fez e pode chegar e tentar convencer o 

eleitor, alguma coisa que a comunidade viu que tu fez, e sabe quem é quem. Diz que não tem de 

tentar driblar o povo, que está politizado e sabe o que quer para o nosso município. Para prefeito e 

para vice deseja que a disputa seja ordeira, leal, pois já viu disputas eleitorais com muita deslealdade 

na política. Quer o melhor para Capão do Cipó e só se constrói o melhor sendo corretos e mostrando 

para o nosso povo, dentro da política, como se faz política. Destaca que nesse campo que fala, cada 

vez mais as leis eleitorais estão padronizando e deixando os candidatos pobres em condições de 

concorrer com os candidatos ricos, pois se ver hoje são quarenta e cinco dias de campanha e antes 

eram noventa dias e muitos não tinham condições de enfrentar uma campanha com o preço que está 

a gasolina hoje e visitar todo nosso município no tamanho que é. Ressalta que hoje, graças a Deus e 

cada vez mais, estamos nos equiparando aos ricos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes 

presentes. Pede ao assessor do nosso deputado que leve a descrença desse vereador e a certeza 

que em dois mil e dezesseis não retomam as obras do asfalto. Diz ser sua opinião e que leve, 
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também, se acontecer antes e ele ajudar, vem pedir perdão pelas palavras de hoje. Pede que faça o 

favor de dizer que ele é um deputado que, se não está, manda eles aqui ouvir os anseios e problemas 

e o parabeniza por isso. Como gosta de citar o colega Ibanez que diz: ouvindo atentamente os 

colegas, diz que estava ouvindo atentamente os colegas e tem duas palavras, e diz que temos que 

praticar a boa política e fazendo isso “vão embora”. Citou muito aqui e tem algumas palavras que não 

pode dizer, pois tem uma colega que não gosta, mas tomou muito “laço” aqui quando citava Mato 

Queimado, mas mais uma vez Mato Queimado está dando exemplo de como deve ser um município 

com a quarta e vai para a quinta eleição sem disputa. Destaca que são dez candidatos a vereadores e 

prefeito e vice e o município “só vai” com o consenso. Diz que somos sabedores que a gente é 

extremamente politizado e o nosso município é muito difícil dar exemplo. Acha que a alternância de 

poderes é muito boa, foi bom e é bom para Capão do Cipó, só que tem que ter a boa política e a 

seriedade e saber, o futuro prefeito, que vai pegar o município com extremas dificuldades. Diz não é 

só o Capão do Cipó, pois estava lendo hoje que setenta e cinco municípios irão começar parcelar 

salários. Diz ser graças a Deus que o nosso, visto que já pagamos metade do décimo terceiro, está 

em condições. Questiona quem irá dizer que o futuro prefeito de Capão do Cipó irá conseguir honrar a 

folha de pagamento, pois a crise parece que recém está chegando às prefeituras, pois quando se fala 

com o secretário e com o prefeito eles dizem que a arrecadação diminuiu, a arrecadação caiu. Frisa 

que o prefeito que assumir tem que saber e vai ficar repetindo aqui, que tem que diminuir as 

secretarias, diminuir os CCs, os FGs. Tem que ser feito isso, e pergunta a todos se esse povo que 

vota está preparado para perder o seu “coxinho”, ou aquele que vai assumir já não está um monte de 

gente esperando um “coxinho”? Acha que os as pessoas não são maiores que os cargos, e é isso que 

tem que acontecer. Destaca que se aqui nós soubermos, quem ganhar a eleição, saber que 

momentos difíceis se avizinham e vão demorar mais dois ou três anos para nosso país, se Deus 

quiser, se reequilibrar e o prefeito, seja lá quem for, que assuma e pense que tem que tocar isso aqui 

com parcimônia, cuidado, economia e sem esbanjamento, empreguismo, companheirada e por aí vai 

indo. Diz ser essa sua opinião e quando alguém lhe pergunta se não pensa em voltar para a política, 

pergunta se acham que alguém irá votar em sua pessoa com esse discurso? Questiona se acham que 

irá para frente de um microfone, amanhã ou depois, pedir voto, prometendo secretaria e isso e aquilo? 

Diz que não, e o dia que e se voltar a concorrer será para ser o que é aqui hoje. Ressalta que não 

serve para estar nas casas incomodando, mas sim para fazer algumas coisas que fazem aqui, como 

audiências públicas, e fazer a boa política acontecer. Diz ser esse seu pensamento e lamenta que 

terá uma profunda renovação aqui, pois ficou sabendo, hoje, que só dois que vão continuar, dos nove, 

talvez dois, mas se Deus quiser, deseja sucesso. Diz que assim como o seu amigo Miro, que está aí, 

tem quantos e torce que se elejam. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Fala ao colega Jaques 

em nome de seu colega, mas que quase todos já falaram, deseja mais uma vez seus sentimentos aos 

familiares que Deus esteja com você presente na família. Diz que sabe já sentiu passou por isso na 

família tão próximo, sabe o quanto dói, é uma dor que não cura, isso é como uma ferida que cura aos 

pouquinhos, mas é a vida é um ciclo, a nossa vida, então quem tem Deus deve se conformar, assim a 
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seus familiares então mais uma vez deseja seus sentimentos. Fala para a Secretaria de Obras, ontem 

indo para o velório do pai do Jaques, ali na dona Margarida a estrada está péssima, ela melhora lá 

onde mostraram a foto do posto muito bonita, posto do assentamento Nova Esperança. Ontem 

passando ainda lembrou-se daquela foto bonita que botaram, quem não conhece o nosso município, 

quem não conhece aquilo lá, não imagina que o Capão do Cipó está do jeito que está, como saiu na 

foto. Diz que está pela metade, menos a obra, dali pra frente a estrada está boa, mas até lá está 

péssima a estrada  do assentamento. Fala que domingo teve a convenção aqui, está contente pelo 

seu partido, pelos candidatos de prefeito, a nominata de candidatos a vereadores excelentes, com o 

colega Jaques e seus companheiros lá. Como os colegas falaram em fazer uma campanha limpa, 

acha que é justo, e que não aconteça como aconteceu em duas campanhas, que senhores mais 

velhos a levaram corrida até o Inhacapetum, de camionete. Ressalta que isso é uma falta de respeito, 

e que não aconteça com mais ninguém, pois não resolve nada, não leva a nada, isso aí já é uma falta 

de respeito. Diz ao colega Miguel, que pediu tanto, e queria que o mesmo levasse um dia até, porque 

eram colegas do mesmo, do partido dele as pessoas que fizeram isso, e que não aconteça com mais 

ninguém. Diz que não vai ser candidata, mas torce por todos que entrarão nessa Casa, ao seus 

colegas, os dois que vão concorrer, que Deus Abençoe, e que já são experientes, que façam uma 

limpa e justa campanha, é o que a comunidade espera. Fala sobre a premiação, o presidente do 

sindicato não está mais aí, o Giovani, e que no fim do ano passado participou, mas como este ano 

está meio em negócio de vender a loja não quis participar, e desistiu a pouquinhos dia, que o negócio 

estava quase feito e caiu fora e a mercadoria ia sair daí. Diz que é uma excelente ideia, é bom para o 

comércio, é bom para a prefeitura, e que o próximo prefeito siga o exemplo da administração Froner 

que já fez isso e sentiu, e que na época estava no ICM a quantia de blocos e o retorno que vem para 

nosso município. Cita que nada mais justo a prefeitura também participar com isso, pois é um grande 

incentivo para as pessoas. Diz que o comércio sente e aumentando sim, e aumentando para nós o 

comércio, a arrecadação, é óbvio que a prefeitura tem este retorno também, e o que está faltando é 

um pouco mais de incentivo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Parabeniza o colega Ibanez pelo seu aniversário, e 

aguarda o convite e que seja informado onde vai ser o churrasco. Se junta aos votos de pesar pelo 

falecimento do senhor João Domingos, pai do colega Jaques. Diz que a imagem que vai ficar sua, do 

senhor João Domingos, é aquele autêntico gaúcho de “facãozito” na cintura, índio que o que tinha que 

dizer dizia, mas acima de tudo particular se dava bem com senhor João Domingos, e que muitas 

vezes teve oportunidade de conversar com ele. Diz que esta é a imagem que fica, mas Deus sabe o 

que faz, é vida que segue e não cabe a nós, a partir momento que não temos o que fazer só nos resta 

aceitar. Faz uma referência ao assessor do deputado Bianchini, quer que transmita ao deputado que 

somos conscientes do empenho que ele tem com a nossa região, e principalmente com esta obra. Diz 

que os colegas comentaram anteriormente da tristeza, do momento que se vê saindo máquina de 

uma obra bem feita, que se diga de passagem, e diz que não é engenheiro, mas via que parece ser 

um trabalho bem feito, que daí o senhor nos trouxe mais uma esperança, uma esperança vai 

alimentar. Quer que transmita aqui que somos conscientes do empenho do deputado, ele leve que ele 
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continue batalhando pela nossa região. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Diz ao colega Jaques que o próprio já perdeu a sua 

mãe, sabe o sofrimento, seus sentimentos. Comenta por outro lado só dizer quantos litros de chope 

tem, que churrasco é e qual é a banda que vai abrilhantar. O vereador Ibanez faz um aparte: Diz 

que é Thainan Machado. O vereador torna a palavra e parabeniza ao Ibanez, que Deus o ilumine e 

proporcione coisas boas que a vida tem. Fala que o compadre Giovani não está aqui, mas diz que a 

campanha do comércio é assim que as coisas funcionam, e lá na escola quando querem que as 

coisas aconteçam fazem isso, mobilizam a comunidade e é isso que precisamos. Parabeniza este 

pessoal que organizou e para o ano que vem, como alguém falou, um prêmio melhor e mais 

arrecadação. 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: 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores e público presente. Parabeniza ao colega 

Ibanez pelo aniversário e diz que iria falar que querem a banda Thainan Machado, chope, churrasco e 

tudo mais que têm direito, mas que Deus o abençoe e toda sua família. Ao colega Jaques diz sentir 

muito pelo falecimento de seu pai. Não pode vir, pois não estava bem, mas pede a Deus que o 

ampare e a sua família. Diz nunca ter passado por isso, espera levar muitos anos para passar, mas 

imagina como deve ser difícil. Sobre o que o colega Alacir falou no início, diz que também se 

entristece muito com essa atitude dessa pessoa que foi procurar alguém do partido do colega para 

oferecer secretaria. Diz ter certeza que do candidato a prefeito, senhor Serafim Garcia Rosado, não 

partiu essa ideia, essa conversa, e o colega conhece ele há mais anos que sua pessoa e sabe do 

caráter e da índole que ele tem. Diz imaginar o tipo de “gentalha” que deve ter procurado o colega e 

feito essa proposta, pois é bem do “tipinho”. Diz ter cansado de ver dentro da sala do seu Alcides, 

pessoas lá dentro da sala dele agradecendo, valorizando e saindo ali fora falando mal dele e dizendo 

que não sabe. Cita que a palavra-chave dessa pessoa é: “Eu não sei, não fui eu”! Diz ao colega Alacir 

que tenha certeza que do seu Serafim não partiu. Espera que todos tenham uma boa eleição, com 

respeito e caráter, que está faltando em algum tipo de político aqui. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR 

DESSOE, Líder Partidário, PP: Parabeniza o colega Ibanez pela passagem do seu aniversário tenha 

muitos e muitos anos de vida e seja muito feliz. Quer desejar ao colega Jaques, um voto de pesar 

pela perca do seu pai, seu João Domingos, setenta e nove anos, e vinte nove anos aqui no Capão do 

Cipó, uma pessoa que ajudou os mesmos na emancipação do Capão do Cipó, participou e era um 

dos maiores carpidor que já conheceu, cruzava onze horas estava carpindo, cruzava às cinco horas 

estava carpindo. Não desmerecendo os outros, mas ele era um homem incrível e a saúde que ele 

tinha para trabalhar, perde uma pessoa que dava exemplo para os mesmos pela atitude e pela 

grandeza que ele tinha pelo trabalho dele. Fica contente de ver pessoas com a saúde que ele tinha, 

triste porque perde uma pessoa da comunidade, como já passou por isso, mas faz parte da vida é a 

sequência da vida das pessoas e não podemos mudar e o “Pai Velho” fez assim e assim temos que 

seguir e a vida continua. Diz ao colega Ibanez um voto de pesar pelo falecimento da avó, esqueceram 
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de fazer aqui e lembrou agora, pela perca da sua avó, sabem que quando se perde alguém da família 

ficamos triste, mas faz parte da vida. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de 

Partido, SD: Voltando o assunto sobre os blocos, acha que a fala era do colega Rodolfo, esta 

semana diz ter falado com o Giulianinho, ele é prova disso, que os mesmos comentaram dentro da 

secretaria com o Giulianinho, da administração, uma coisa que tinha que ser reativado. Diz que partiu 

da palavra dele, a iniciativa do que tinham comentado acha que na sexta-feira, que o colega 

comentou e muito bem comentado, realmente precisa fazer algo para arrecadar mais para um grande 

futuro do Capão do Cipó. Comenta uma coisa triste, e diz ao colega Jaques que só vai “cair a ficha” 

daqui uns dias, pois a perda não é no momento, o momento que está com o sangue quente você não 

sente, mas quando passa uns dias não é fácil. Deseja força à família, vai ajudar teus familiares, filhos 

e que Deus o console e conforte. Não tem outra coisa a dizer, só Deus mesmo, como vive dizendo o 

Giuliano, que procure Deus que é melhor caminho, e esta é a saída e não tem outra. Fala que estava 

vendo o colega Rodolfo comentar aqui sobre a não concorrência, e já falou que é uma perda imensa, 

não desfazendo ninguém. Diz ter tomado à decisão de não concorrer, está hoje levando ao partido, 

porque se dedicou mais a doença da sua família, da avó e do seu sogro, então não deu atenção que 

as pessoas mereciam nesse mandato. Diz não ter visitado, não deu atenção e então é inevitável 

alguém lhe cobrar e te jogar na cara. Diz que não vai pedir voto para alguém que não deu atenção e 

para as pessoas que mereciam, pois seria uma covardia e não vai. Acha que têm que ter 

oportunidade para trabalhar para o Capão do Cipó, e foi eleito para isso, e este é um dos motivos que 

não vai. Sobre a festa, diz que sair, pode ter certeza, só falta à liberação do senhor presidente. 

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

Partido, PDT: Diz que iria falar antes, mas esqueceu colega Jaques, sem falar quantos o seu pai 

curou, benzeu, era a região inteira procurando o seu João Domingos para colocar ossos no lugar, 

torções, benzimentos, era incrível. Diz ao nobre presidente que confessa que não entendeu suas 

palavras anteriores aqui de troca de secretaria, e tem certeza que do seu partido não saiu isso daí. 

Sobre esses outros que, de repente, esperam ser alguma coisa no nosso município, alguma coisa na 

política, o ciúmes que tem de certas pessoas que conquistaram ou estão conquistando o seu lugar, 

que buscam, diz para estas pessoas que desçam do “pedestal”, deixam de “usar salto alto”, que daí 

um dia o povo apóia. Diz isso, pois tu tem que ser igual, tem que ajudar o povo e ser igual a ele senão 

tu não vai chegar a lugar nenhum. Diz isso doa para quem doer e a pessoa que merece, sabe quem 

é, leva para casa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. Após o senhor 

Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria 

em pauta: MOÇÃO DE PESAR 015/2016, dos vereadores aos familiares de João Domingos Freitas 

Garcia. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 

015/2016, dos vereadores aos familiares de João Domingos Freitas Garcia, aprovada por 

unanimidade. Após o senhor presidente convida aos presentes para cantar parabéns ao vereador 

Ibanez Garcia dos Santos, que está aniversariando nesta data. Após o senhor Presidente convida a 
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todos para a próxima sessão, que será dia 09/08/2016, 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, 02 de 

agosto de 2016. 

 

 

 

 

 


