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ATA N° 27/ 2016 (Ordinária) 

Aos 09 (nove) 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 26/2016, da Sessão Ordinária do dia 02/08/2016, 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 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. Presta homenagem ao Dia dos Pais, domingo que vem. Coloca que sumiu, não 

sabe que jeito, mas sumiu uma bandeira do Poder Legislativo. Não sabe se saiu voando, ou como 

saiu, mas deram falta dela. Fala que nesse fim de semana aconteceu na empresa Agrofel, acha que 

um roubo de veneno, pelo que viu de sua casa umas caixas vazias. Foi lá ver e foi ligado para a 

lavoura para ver de quem era e veio a Brigada e foram constatadas trinta caixas vazias, foram 

rompidos os lacres e tirado e, com certeza, passado para outra camioneta. Diz que, felizmente, o 

diabo faz a panela, mas esquece da tampa, pois os “cara” deixaram cair um telefone celular. Diz que 

se não foi “plantado” por alguém, talvez alguém irá se “enrolar” agora. Fala que o pessoal passou para 

a Polícia Civil e espera que encontre esse cidadão, pois o produto é da empresa, mas poderia ser de 

alguma propriedade ou de um plantador que, com certeza, faria muita falta, veneno caro, para 

tratamento da ferrugem, mais de setecentos litros de veneno. Fica ansioso que se descubra quem faz 

esse tipo de vandalismo na comunidade. Convida para o baile da segunda e terceira idade, dia vinte e 

oito de agosto, Grupo Conquistando Amigos, faz um baile por ano e convida ao pessoal para se fazer 

presentes. Diz que está entrando hoje um projeto para contratação de um fisioterapeuta, que a outra 

está em laudo e como estamos em período eleitoral, complicado, irá colocar o projeto, entrou hoje, 

mas vai colocar em votação, pois amanhã já não dá mais. Cita que tem várias pessoas da 

comunidade necessitando desse profissional, senão tem que se deslocar até Santiago, e é difícil e 

tem pessoas que é todo dia e pegar um carro e levar não dá. Diz que os vereadores têm que 

colaborar, fazer a sua parte e ajudar. Diz que irá colocar, se será aprovado, não sabe, mas vai colocar 

em votação o projeto. 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. Sobre o projeto que irá entrar na Casa, hoje, acha que é de grande interesse da 

comunidade e, por isso, acha que todos os colegas serão a favor. De sua parte, seu voto, pode 

contar, pois o que é em benefício da comunidade está aí para estender as mãos e fazer o dever. 

Pede, em nome dos vereadores da Casa, que se encaminhe moção a família do Arlan Teixeira Pavão, 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó  

 



0303 

 

que na quinta-feira perdeu sua mãe em Entre-Ijuís. Diz que ela morava no Rincão dos Beck, há anos, 

e é mais do funcionário público daqui da prefeitura e que se encaminhe uma moção aos familiares. 

Sobre o roubo que aconteceu sábado a noite, na Agrofel, fica triste, pois é uma empresa que sempre 

vem ajudando aos agricultores e dando emprego aos jovens e vem pessoal do mal e fazem esse 

roubo tão grande. Diz que quem trabalha ali ninguém quer o mal de ninguém. Torce que as 

autoridades civis façam o dever deles e essas pessoas paguem pelo que fizeram. Diz que deixaram o 

telefone, a polícia pegou e vão tentar conseguir as ligações, com quem foi falado e como foi o roubo. 

Acha que quem veio fazer esse dano aqui, vai se dar mal, pois jamais vai ficar por isso e tem que ser 

condenado. Cita que sábado, dia onze, a professora Cecília pediu que fizesse o convite a toda 

comunidade cipoense para o jantar de Dia dos Pais aqui na escola Julio Biasi. Destaca que todos os 

pais e as mães estão convidados a fazer essa festa junto à escola Julio Biasi, uma janta. Deixa 

abraço a todos os pais aqui, pelo segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, muita saúde e que Deus 

abençoe a todos e família unida é o que mais vale hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

Vendo o presidente colocar aqui, diz ser mais uma preocupação, não somente das empresas 

cipoenses, como da comunidade que, mais uma vez, foi alvo, essa empresa, de arrombamento. Fica 

muito triste, pois a imagem que levam é do Capão do Cipó, tenham certeza disso, pois mais uma vez 

as empresas estão sofrendo aqui. Diz ter aqui um projeto, que faz mais de quatro anos, sobre 

câmeras de monitoramento. Diz que o colega Rodolfo dá risada e é um caso de rir, mas fica triste, 

pois as empresas queriam ajudar, mas não se tem o motivo do qual o projeto não sai do papel. Cita 

que o Renato botou no face essa semana sobre os pórticos, acha que uns dez, maioria das cidades 

da região, e disse para ele no face que tem um projeto, uma de suas sugestões e de vários colegas, 

há mais de oito anos. Diz que fala com o secretário e o mesmo diz: “Não fala, que está saindo”! 

Ressalta que oito anos e o mesmo secretário e não conseguiu sair do papel. Diz ser coisa séria, difícil 

e não sabe quem é. Sinceramente, diz que quando lhe falam em política, já está igual ao povo, meio 

anojado. Diz que quando se vai para um ponto que você tenta trabalhar e a coisa não anda, isso não 

beneficia ninguém, é triste e quem paga é o povo. Diz que a coisa não anda mesmo e não consegue 

entender. Diz que o que mais lhe revolta é que quando querem assumir o governo do estado ou do 

município, têm belos projetos, mas depois que sentam na cadeira: minha Nossa Senhora! Diz ser um 

crime, e a dificuldade é para tudo que é lado. Pede que o escutem, pois irão eleger um governo que, 

hoje irá sair pedir votos, mas depois a dificuldade para fazer irão lembrar. Fala que cobram segurança 

da Brigada Militar, mas se a própria Brigada Militar não recebe integralmente o que merece e deve 

receber. Diz que é muito pouco ainda, vergonhosamente a Brigada e os professores. Questiona como 

irão cobrar alguma se eles estão para nos ajudar, não como cobrar. Acha que a Brigada Militar faz 

muito mais do que deve, pelo que ganha, sinceramente. Diz que virou sacanagem. Sobre os 

professores, diz que, às vezes, conversa com sua esposa, que é professora estadual, e questionam 

como fazer greve, pois tem muitos que não tem condições, dependem daquele salário. Diz que o 

colega Rodolfo é professor e sabe que muitos vivem disse e depende daquele salário. Diz que deveria 

ser um exemplo para o País, a educação, e não é. Diz ser lamentável e envergonha os brasileiros. 
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Sobre as Olimpíadas diz que nós pagamos a Copa do Mundo, ainda não terminamos, e iremos pagar 

o resto das Olimpíadas, lamentavelmente. Fala que isso é só uma imagem lá para fora, pois aqui não 

temos Saúde decente, Segurança decente, Educação decente, cobrar o que depois? Diz ser uma 

vergonha e não tem nem resposta quando vem ao microfone para tentar dizer algo à bem do nosso 

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

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

Cumprimenta os colegas, munícipes presentes. Sobre o que o vereador Ibanez disse, diz que esses 

dias o vereador Rodolfo falou, e acha que o assessor do Bianchini foi triste, em Porto Alegre, pois a 

377 parou e não vai vir mais. Diz que começaram e parou, maquinário não tem nenhum e no primeiro 

lajeado, daqui para lá, já está dando um “borrachudo” no asfalto. Diz que fizeram ontem e já está 

abrindo de novo. Cita que “os caras” são “fera” mesmo, só querem botar dinheiro no bolso. Destaca 

que dizem que o banco não pagou, mas no mínimo eles querem mais um pouco e estão fazendo 

pressão para receber mais. Fala que iremos ter que ficar, esse ano ainda, cruzando em cima dos 

buracos e tem que manter as estradas de chão boas, pois não tem o que fazer. Diz que dinheiro 

existe e não acredita que o dinheiro suma tão rapidamente. Ressalta que professores não recebem, a 

Brigada não recebe, que dizem que veio no salário dos professores, cinquenta e quatro reais. Garante 

que o do governador estava inteiro na conta dele no fim do mês. Disse, esses dias, não ser contra 

ninguém, só que acha que ele nunca passou pelas mãos de um professor, pois se ele está lá foi por 

que um professor ensinou. Sobre a Brigada diz que nem se fala, pois é só caminhar na estrada, sendo 

que não vão “meter” com os “cara”, que vêm preparados, tem que se esconder para o mato mesmo, 

pois tem uma família atrás deles, que dependem disso e não vão “dar a cara para bater”. Diz que os 

professores são muito corajosos, pois se tivesse uma estrutura de cada família do professor, eles 

param meio ano e quer ver se o governo ou alguém que participe terá coragem de sair às ruas pedir 

voto. Acha que esse governador, esses dias falou, assim como um repórter disse, que até hoje não 

disse a que veio, é “meia boca”. Fala que foi perdoada a dívida de duzentos e setenta bilhões, não 

sabe quem que irá pagar, mas o dinheiro não tem igual. Diz que os carros todo mundo teve que pagar 

antecipado, mas as estradas continuam a mesma coisa. Fala que não tem alternativa nenhuma. 

Sobre os venenos diz ser brincadeira e há quinze dias veio a Polícia Federal, não sabe quem era, 

mas veio nos “cara marcado” aqui revistar os lavoureiros, que são os que trabalham, conseguem 

pagar as contas e manter a comida na mesa dos brasileiros. Diz que quem tinha veneno sem nota “se 

ferrou”, e daí tem gente para vir visitar os lavoureiros, e daí eles são indiciados como traficantes de 

veneno e receptador de veneno. Ressalta que cinco crimes um “cara” foi enquadrado, que traficava 

veneno, que tinha veneno que não podia botar, mas quando é para fazer as coisas funcionar, não 

tem, mas quando é para vir prejudicar o lavoureiro que trabalha o dia inteiro, tem que dar mais 

dinheiro para essa “cambada” e aí vêm os larápios, na Agrofel, que é uma empresa que depende do 

produtor para comprar e vender o veneno, e levam tudo. Diz ser gente esperta, pois gente atrasada 

não chega num lugar desses e faz o que fizeram. Diz que acha que foi o vereador Alacir que disse e 

tem o ditado: que a raposa tanto vai ao ninho que um dia deixa o focinho, e eles deixaram o celular, 

derrubaram, e essa é a pista. Diz que a polícia com certeza já sabe quem é, mas nós não vamos ficar 
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sabendo e daqui uns dias aparece o nome de alguém envolvido e garante que para, de novo, essa 

coisa de veneno. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM 

(PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Diz ao colega Jaques que, de 

espertos os “caras” não têm nada, pois perderam o celular, são é burros em roubar e deixar o celular. 

Cita que na sessão passada até falou, pois estava o rapaz que representa o Bianchini e não quer, de 

maneira nenhuma, diminuir o trabalho do Bianchini. Acha que é um deputado atuante, mas tinha seis 

anos a última vez em que acreditou em Papai Noel. Diz que esqueçam o asfalto. Fala que as 

professoras estão aqui, hoje, para facilitar a entrega de notas aos pais, dos filhos que estudam lá e a 

escola veio ao encontro da comunidade, uma atitude nobre da diretora, hoje aqui representada pelas 

professoras marta, Rosane, Helena, Greici, Márcia e Ivanez. Diz aos colegas que diz onze de 

setembro irão fazer o desfile cívico-tradicionalista. Diz ser um ano especial, ano de eleições, mesmo 

os seis que não estão concorrendo. O vereador Jaques faz um aparte: Diz que são sete. O vereador 

torna a palavra, ri, e diz que são seis, mas que não se esqueçam da comunidade que votam neles, os 

apoiou e nesse dia estejam lá. Ficam todos convidados a participar, diz. Como o colega Ibanez diz: 

“escutando atentamente”, diz que muitas vezes as pessoas assumem um cargo, mais pela vaidade do 

que pela disposição de trabalhar. Diz: “Ah, eu sou ‘o cara’, ou ‘a cara’! Diz que depois que passam, 

veem que nunca vão ser maiores que o cargo. Cita que o cargo de presidente da Câmara de 

Vereadores, que ano passado esteve, ele vai existir daqui a cem, cento e cinquenta anos, terá o cargo 

de presidente e não vão nem lembrar deles, essas fotos aqui já apodreceram todas. Ressalta que não 

somos maiores que os cargos, mas, infelizmente, as pessoas lutam, brigam, discutem, às vezes, para 

ter um cargo. Diz que não é por aí. Cita que somente a abertura e o encerramento das Olimpíadas 

vão custar duzentos e setenta milhões de reais, aproximadamente quinze anos de orçamento do 

Capão do Cipó. Está aproveitando a fala dos outros e diz ser bom quando se é o último, e diz que 

parar todo o país nunca terão condições, pois precisamos comer, as pessoas trabalham de manhã, 

para comer de noite. Frisa que quem está numa situação dessas não para. Diz ter exemplo no seu 

contracheque que entrou um valor de sessenta e cinco “pila”. Parece que hoje ouviu a vice-diretora de 

sua escola dizer que ontem entrou mais um valor na conta. Questiona o que irão fazer, se culpar o 

Sartori, o tarso, ou fulano. Diz ter vários culpados, e um pouco fomos deixando e votando. Diz que 

daqui dois nos estaremos na véspera de eleger um novo governador e aí vão se encontrar na rua, 

pois não terão mais esse espaço, e estaremos do mesmo jeito de hoje. Para complementar, sobre a 

questão das câmeras de vigilância, diz que tendo uma câmera lá no trevo, outra pela frente da escola 

Julio Biasi, outra aqui no centro e uma no salão, estava policiada nossa cidade e uma pessoa 

controlando. Torce que saia, e se não saiu por que não tinha dinheiro, que já deixe colocado para o 

ano que vem fazer isso, ao menos para segurança a gente tem que fazer. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e 

munícipes presentes. Solicita novamente para a Secretaria de Obras que, às vezes, comenta alguma 

coisa aqui e todas as secretarias ficam sabendo, mas quando é solicitação de trabalho ninguém ouve, 

ninguém os atende, mas repete da semana passada do Santa Rita até o Nova Esperança está 

péssima a estrada ali dentro do assentamento. Diz que no Gelsinho só deu uma garoada ele ia vim 
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até aqui, mas ele não pode , falta as pedras na estrada dele, também não é falta de solicitação. Fala 

que hoje deu carona para sua agente de saúde, até ela ficou de vir até aqui, a Vera, excelente, o 

professor Valdir sabe que é sua visitadora também, e está descontente de promessas que fizeram, 

até moto iam dá. Diz que o Vice-Prefeito Anselmo prometia moto para eles, acabam quebrando, 

caem, eles não tem nem insalubridade, às vezes eles vão a casa três vezes achar a pessoa em casa, 

visitam correndo risco de cachorro pegar, cai da moto, é frio, é chuva, então passam por uma certa 

dificuldade e, ás vezes, também não são reconhecidos. Então acha que todos os agentes são 

merecedores de um pouquinho mais na profissão deles, como os professores, como o colega falou. 

Acha que professor é um sacerdócio, um sacerdócio hoje ensinar, mas acha que a cada um, Deus 

deu um dom, e eles tiveram este dom, com tudo que está acontecendo vão superar, se Deus quiser 

dias melhores para todos. Fala sobre o projeto também, agora que foi ler a pouquinho, e a justificativa 

ali. Acha que a oposição nunca votou contra, votaram quantas vezes, como vão votar hoje, “em cima 

da perna”, como se diz, sempre para favorecer o Executivo, é o povo que tem que ganhar, não os 

vereadores, é o povo que tem que ganhar sempre. Deixa para os colegas vereadores que são pais, 

aos pais que estão aqui hoje já antecipado, que Deus ilumine todos e que continuem os pais como 

são, educando seus filhos e colocando no caminho certo e que Deus dê coragem. Deixa seus 

sentimentos aos familiares da finada Neusa, que muitas das professoras conheceram, lá do Carovi, 

então ao Arlan e a Pâmela, também seus sentimentos. Sobre o asfalto colegas, diz que falou com um 

senhor ele falou que são dois anos, um funcionário do asfalto, ele falou que dois anos eles têm para 

fazer o trecho até Santa Tecla. Diz que teve uma senhora, na loja, que lhe contou que o irmão dela 

soltaram, que estava trabalhando na obra, porque levaram o maquinário para São Leopoldo, não 

sabem se retornam, é difícil voltar . Acha que sobre as câmeras que foram faladas também aqui, há 

muito tempo nosso Prefeito foi visitar o comércio, a empresa veio fazer um orçamento, também só 

ficou na promessa, mais umas das promessas, mas logo estão aí prometendo mais coisas na rua, 

aguardem nas casas de vocês, panfleto, jornalzinho, ou mostrando obras inacabadas. Pede que 

olhem, no jornal é muito bonito, desceu outro dia no assentamento a foto é só do projeto, porque a 

obra lá, diz ao colega Jaques, que passa todos os dias, não tem. Pede desculpas ao colega Rodolfo 

que falou que eram sete candidatos que não vão concorrer, o colega Jaques vai, mas a vice, não a 

vereador. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Cumprimenta o 

senhor presidente, os colegas vereadores colegas vereadoras, saudação especial às professoras que 

aqui se encontram, os demais amigos e amigas que se encontram neste plenário, funcionários desta 

Casa, a todos uma boa noite. Fala ao senhor presidente que até que hoje não iria usar a palavra, 

confessa que a colega Marilene motivou o próprio a usar a palavra. Ressalta que em uma sessão 

anterior havia solicitado que desvinculasse muitas vezes o discurso de tribuna puxando para o cunho 

político e até por que muitas vezes debater a política partidária que na tribuna não leva a nada, e 

nesta linha de raciocínio a colega não se sofre e teve que dar uma puxadinha para o cunho político. 

Ressalta que então como a colega acha que falou a verdade, ou pensa que falou, por exemplo, só 

para esclarecer se vão comparar promessas o próprio também tem guardado, e bem guardado, a sete 
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chaves tudo o que foi prometido no seu governo. Ressalta que então muitas vezes tem que se cuidar 

o que fala e até por que começa a virar politicagem e este não é o objetivo. Ressalta que só para 

lembrar a mesma, também tem como comparar as coisas para fazer e que então não vai passar ileso, 

e que até não ia usar a palavra, pois a sessão vinha num discurso aonde ninguém vinha puxando 

para lado político e então a mesma não conseguiu deixar de puxar assunto, e este assunto motivou o 

próprio a dar uma resposta até por que para cada linha de pensamento tem outra e então ninguém é 

dono da verdade, e se a gente vive em uma democracia cada um tem o direito de expor o que pensa. 

Com relação ao projeto, que bom que estão exercendo uma das funções de vereador, que é legislar e 

a partir do momento que é solicitado o voto, estão exercendo uma das funções de vereador, que é 

efetivamente legislar e que então até acha que deveria ter sido sempre assim, projetos que envolvam 

o bem comum, pois tem pessoas aí fora que irão precisar e acha que isto mesmo não tem, e tem que 

passar por cima, muitas vezes, daqueles prazos legais e o que interessa é o bem da comunidade. 

Com relação a 377 o próprio confessa que ainda não perdeu a esperança, pois todos sabem da 

importância desta estrada, não só para nós, mas como para a região em si, e muitas vezes, de certa 

forma, ficamos chateado, por que vê o serviço se iniciando e dali um pouco interrompido, mas acha e 

vai acreditar no que também ouviu que os mesmos irão retomar esta obra, só que garantir ninguém 

pode, mas tem uma esperança que esta obra não pare. Ressalta que não é engenheiro e não 

conhece, mas que a grosso modo, cruzando e olhando, parece que está sendo um serviço bem feito e 

que então tem que manter esperança por mais um tempo e torcer que esta obra não pare. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Governo: O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  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. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Vai fazer um pedido 

da água e calcula ser o mesmo secretário e já vai para oito anos que está aí Tuna e Palmeiros. Fala 

que foi inaugurada água lá e as torneiras vazias e o pessoal lá está pedindo e deve ter sobrado uns 

dois milhões ou três milhões da água. Questiona porque não tem água lá se a bomba, e se “pifou” é 

só comprar outra, pois dinheiro tem que é da mesma rede. Diz ter falado estes dias se inauguram sem 

estar pronta é incompetência de quem inaugura, e é igual o asfalto, o Governo do Estado pagava 

duzentos e noventa e dois milhões por mês e agora não está pagando e só vai pagar ano quem vem a 

dívida e assim mesmo está parcelando o salário dos professores, e como antes ele pagava em dia. 

Diz que o Governo Federal agora vai começar a pagar dez por cento a partir de janeiro e ainda não 

está pagando os professores. Diz que é falta de planejamento, igual este projeto que veio hoje e se 

não votar o povo fica sem fisioterapeuta, mas os vereadores vão fazer a sua parte. Fala se tivesse 

planejado lá que esta pessoa estava com laudo e que não iria, mas tinha que tentar por o projeto 

mesmo que não contratasse, entrava aqui e os mesmos aprovavam e ficava melhor, mas não era 

obrigado a contratar. Diz que é falta de planejamento e a próxima administração que entrar que se 

preocupe com o povo e não com empreguismo que muitos fazem empreguismo na campanha eleitoral 
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para se manter no poder os próximos quatro anos e isso não pode acontecer de cinquenta e um, 

quase cinquenta e dois a folha de pagamento do Capão do Cipó. Diz que ninguém suporta, nenhuma 

administração suporta e aí quem paga são os funcionários porque não pode dar aumento. 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 reforçar o pedido do colega 

Diego a respeito da moção de pesar ao Arlan e a Pâmela, certamente na próxima semana a Casa vai 

encaminhar ao plenário o pedido de pesar da família do Arlan e da Pâmela. Cumprimenta o Rodrigo, 

seu afilhado, que está aqui hoje e cita o nome dele para comentar aqui que já viu nesta Casa umas 

cinco ou seis vezes um pedido para arrumar a estrada do Gelsinho. Diz que o Rodrigo deve ser a 

pessoa que mais conheça o que vai dizer aqui, com seu Adelino que cedeu pedra no governo 

passado para cascalhar as estradas do município, e o genro dele cruzou na porta da casa e não se 

animaram, diz à vereadora Margutti, virar umas caçambas de pedra. Diz que lembra como se fosse 

hoje aqueles mesmo pedidos do Gelsinho, do passado, se repetindo hoje, e que as pedras foram 

tiradas a menos de cinquenta metros da casa do Gelsinho. Diz que o governo da gente, quando faz, 

não tem resposta para dar, é brincadeira uma piada, mas isso aconteceu, diz ao Rodrigo, que sabe 

disso quando o finado tio deu pedra para cascalhar, não a entrada dele, mas que cascalhasse todo o 

município. Fica triste de ver. Fala aos colegas vereadores que a estrada BR 377 a gente sonha, mas 

está difícil e aquele dia, diz ao colega Rodolfo, que disse para o Peralta, chefe de gabinete do 

Bianchini, que a obra saía, e foi um que disse repetindo as palavras dele e o Bianchini veio domingo 

aqui no Capão do Cipó, deu uma entrevista para o programa do Serginho e disse que saía, só que 

não tem máquinas e ninguém trabalha. Diz não saber quando vão terminar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Boa 

noite presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que honram com suas presenças, em 

especial a todos os professores da escola Macedo Beltrão. Quer aqui se associar os votos de pesar 

ao colega Arlan pela perda de sua mãe, muito difícil perder um familiar, muito menos ainda quando é 

uma mãe e se associa aos votos de pesar a este colega. Parabeniza todos os pais que aqui estão e 

os que estão em casa pelo Dia dos Pais no próximo domingo. Quer colocar para a colega Marilene 

que não é fácil, diz ter feito concurso de telefonista e jamais vai ganhar como contador, pois tem que 

seguir ou fazer outro concurso e tenta melhor, mas as pessoas reclamam, mas sabe o edital que saiu 

e como era e o que tinha que fazer. Diz que já teve muitas melhoras no seu governo, pelas pessoas 

que hoje e se estão reclamando tem certeza que é porque não deram aumento para estas pessoas no 

Governo anterior, pois nesse foi dado um real dos seus salários. Sobre os cinquenta e dois da folha 

acha que nem dá para falar mais nisso porque se o governo federal tira recurso que é nosso, que tem 

que mandar todo o mês, tirando um pouquinho dos mesmos, é óbvio que a folha vai aumentar e 

quando o recurso baixa a folha aumenta, mas se repassar os recurso reais do município a folha vem 

parar no real que sempre foi, que é quarenta dois ou quarenta e três por cento. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala ao 

senhor presidente e só complementar o que o vereador Rodolfo falou, e diz ao vereador que é 

simples, pois na coisa pública tem muita gente que é só uma estátua, só para dizer que está lá por 
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estar, como aconteceu nesta administração em que o mesmo ajudou eleger e como aconteceu em 

outras, pois se tu queres conhecer uma pessoa é só dar poder a ele e que aí tu conheces as pessoas. 

Ressalta que vir gritar e faz isso ou aquilo, na verdade não faz é nada, pois o povo não é bobo e todos 

conhecem a política mais que os que são políticos na atualidade. Ressalta que esta coisa de prometer 

o salário e fazer isto ou fazer aquilo, já está mentindo no começar prometer, pois o dinheiro é público 

e é de todo mundo, é meu, é teu, é do prefeito e é de todo mundo. Ressalta que botam para 

administrar só que, às vezes, botam e o voto é coisa melhor do mundo, pois se a gente erra tem como 

corrigir dali quatro anos e que então esta coisa de fazer ou prometer, o eleitor que escutar isso já vai 

dizer que está mentindo. Afirma que tem que dizer na cara da pessoa que está mentindo, pois tu faz 

se der, se não der não faz, pois é dinheiro público e é de todo mundo. Afirma que vai tentar botar um 

cara para administrar e não um que vai fazer isto ou aquilo e aí o cara vai ter que tirar dinheiro do 

bolso para fazer as coisas e podem ficar bem ciente disto. Fala que o vereador Jairo falou do governo 

federal e não está aqui para defender Dilma, só que é o Michel que está lá. Afirma que o repasse do 

governo federal veio para todos, por que na câmara não diminuiu, o nosso orçamento é o mesmo. 

Ressalta que a folha de pagamento do município está inchada, e que é cinquenta e dois, fora diária de 

campanha, fora os estagiários e fora todo mundo e isto entra na folha, pois se somar a folha de 

cinquenta e dois por cento vai a sessenta, e se não diminuir vão ver daqui dois anos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário 

para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: CONVITE, do Senhor 

Diniz, para 3º Encontro de Palestra Sobre Alcoolismo e Drogas, dia 04 de setembro, na Esquina 

Palmeiro. OF. 0106/2016, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, solicitando empréstimo das 

dependências da Câmara, para entrega de notas, às 19h20min do dia 09 de agosto de 2016. OF. 

114/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 021/2016. PROJETO DE LEI N° 

021/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 01 (um) fisioterapeuta para atuar no município de Capão do Cipó”. REQUERIMENTO 

DE URGÊNCIA ESPECIAL, do Líder de Governo, ao Projeto de Lei 021/2016. OF. 116/2016, do 

Gabinete do Prefeito, informando que o município possui em seu quadro de servidores somente um 

profissional fisioterapeuta, efetivo, e encontra-se em laudo médico, por isso justifica-se o envio do 

Projeto de Lei 021/2016, para contratação emergencial. OF. S/Nº/2016, da Defesa Civil Municipal, 

solicitando empréstimo do Plenário para reunião, a partir das 09h00min do dia 22 de agosto de 2016. 

OF. S/Nº/2016, da Defesa Civil Municipal, convidando para reunião, a partir das 09h00min do dia 22 

de agosto de 2016, no Plenário 17 de Abril.  Após o senhor presidente convida aos colegas para 

discutir e votar: REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL, do Líder de Governo, ao Projeto de 

Lei 021/2016, aprovado por unanimidade. 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 

referido projeto, sendo que ambas foram favoráveis que o projeto vá à votação. Após o senhor 

presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 021/2016, do Poder 

Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) 
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fisioterapeuta para atuar no município de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 16/08/2016, 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, 09 de agosto de 2016.  

 

 

 

 

 


