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ATA N° 33/ 2016 (Ordinária) 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro 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 à 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 32/2016, da Sessão Ordinária do dia 13/09/2016, 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 JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): A vereadora não se fez 

presente por motivo de saúde. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 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. Fala da semana farroupilha que passou, e do feriado de 

vinte, que foi maravilhoso no CTG Gumercindo Saraiva, onde pelo primeiro ano que fez tempo bom, 

mas já tinha feito, mas foi um dia maravilhoso para desfilarem os colégios que se organizam. E diz 

que estão todos de parabéns, a patronagem do CTG Gumercindo Saraiva. Fala que as noites todas 

com casa cheia, isso é muito bom para comunidade do Capão do Cipó, quando se integram um 

pessoal, os bailes bom quando sai no CTG. Diz que não pode deixar de falar de domingo que vem, 

tem novas eleições para escolher prefeito, vereadores, então a partir de segunda teremos novo 

prefeito e novos representantes que vão ocupar as cadeiras aqui, pois faz parte da democracia. Acha 

que seja qual o resultado vai aceitar, porque faz parte, pois temos que cumprir a democracia e isso é 

a coisa mais certa que tem, ganhe quem ganhar, vamos ficar de cabeça erguida às eleições terminam 

dia dois, e a amizade da população continua para sempre, então isso faz parte, é igual à disputa de 

um grenal, termina o grenal os caras são companheiro, então é assim que funciona, e espera que seja 

assim. Diz que também queria cumprimentar os representantes do Deputado Bianchini, que estão 

aqui hoje, e parece que foi assinado o convênio com o banco mundial, para retomada da BR 377, isso  

é importante, dês de que comece, porque está na espera e se preocupa . Fala que saiu noticia um dia 

e fica ansioso, que uns dias somem de novo as empresas e o pessoal fica ali naquela angústia, se vai 

voltar a trabalhar ou não, espera que venha esse ano. Diz que nunca se esquece quando o Rodolfo 

dizia que iam vim com a rede de luz, dizia que acreditava em papai Noel, e no dia que ela chegar ao 

Capão do Cipó, e acredita a mesma coisa, o dia que o recapeamento chegar aqui no Capão do Cipó 

no, acredita até chegar aqui, e tem certeza, talvez no ano que vem viremos continuar neste patamar 
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que está vindo os pedaços e parando, então acha que a população do Capão do Cipó, espera que o 

município com a arrecadação que nas temos nós praticamente estamos meio isolados, para Jóia não 

podemos sair e para Santiago se continuar assim daqui uns dias vai ficar ruim, então espera que esta 

notícia que vem trazer hoje, de que foi assinado o convênio com o banco mundial, que comece a 

retomada em seguida para o asfalto que é que o pessoal espera. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidentereassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente: 

Cumprimenta os Assessores do Bianchini, e espera que venha trazer uma noticia boa da BR 377, é o 

que a comunidade realmente e a área da saúde do Capão do Cipó tanto precisa, e que esta obra que 

dê continuidade, e um começo, e um fim que termine como disse o presidente da Câmara, agora aqui, 

e também como disse o Presidente Alacir, que nesse domingo vai ser escolhido os novos governantes 

né colega Rodolfo, tanto para o Poder Legislativo como para o Poder Executivo. Deseja sucesso ao 

Jairo, que hoje representa está Casa e o Vereador Diego, que Deus ilumine o caminho de todos, e 

tem certeza que vai ser vitoriosa pelo trabalho que cada um de fez aqui na Câmara, e certamente vai 

haver conhecimento. Diz que torce para que todos os outros que estão nessa luta batalhando 

cheguem aqui, por que sabe o que é uma campanha eleitoral, e a dificuldade que é de fazer uma 

campanha eleitoral no interior, porque hoje a cidade é muito pequena, o Capão do Cipó, e diz que 

andar no interior é difícil. Deseja sucesso para todos, que Deus ilumine e que alcance essa tão 

sonhada cadeira do Poder Legislativo e como diz o presidente, é a vontade do povo, tem que ser 

respeitada sempre, e diz que independente de quem venha assumir a Prefeitura Municipal, e assim 

espera, que os discursos que é uma pena, ninguém opto por ter um comício, e chegar num acordo e 

também outra coisa que gostaria de ver era um debate, que também não houve debate, não sabe se 

não chegou convites, e também não pode nem responder qual tenha sido o motivo, também não 

ouve, mas que as propostas que levaram na casa de todos, que tenham a hombridade de quem se 

eleger e assumi porque hoje faz mágica, e não é mágica, estão fazendo a vontade do povo, com o 

dinheiro do povo. Diz que estão fazendo mais que a obrigação de quem se elege, sempre diz isso, 

quem se elege é com o dinheiro do povo que vai administra Capão do Cipó é com dinheiro de todos 

mesmo, então não é outro dinheiro de cada um que chega à cadeira de Prefeito e do Vice-Prefeito é o 

dinheiro de cada contribuinte do Capão do Cipó. Então tem que ser muito bem administrado, é isso 

que torce para que, m assuma trabalhe pelo um grande Capão do Cipó porque todos que cruzaram, 

sempre disseram aqui nesta casa, cada um que fez sua parte, da sua maneira, que achava que 

deveria ser feito, e tem certeza que quem assumir vai fazer por um grande Capão do Cipó, e picuinha 

e trabalha por este município. Fala que este município é muito grande, é muito rico, e muitos invejam 

como Santiago, por ter perdido Capão do Cipó um município produtivo, um município que todos se 

orgulham de pegar está nossa cadeira, invejam como Santiago, um município assim que todos se 

orgulham de estarem aqui no Capão do Cipó. Deseja ao colega Jaques que também esta 

concorrendo a como vice sucesso, para quem chegar nessa cadeira, e que trabalhe por Capão do 

Cipó cada vez mais pelo progresso e pelo desenvolvimento, e pela cultura e pela saúde, pelas 
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estradas, pelo um Capão do Cipó que realmente Capão do Cipó, pois o povo merece. Deseja a partir 

de hoje sucesso a todos que estão nessa luta e que sejam vitoriosos e que ganhe o melhor. Agradece 

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

Presidente, colegas, comunidade presente.cumprimenta em especial os representantes do Deputado 

Bianchini, quem sabe através da imprensa alguns blogs, seja retomadas os trabalhos da 377 que 

diversas vezes já veio com bastante ansiedade aqui na tribuna achando que daqui a poucos dias já 

estaria de novo com o maquinário ai , e vai se passando se passando e nada, mas pelo que se vê ali 

por fotos e aquelas noticias acha que mais tardar quinze dias tem maquinário na estrada . Agradece 

ao Deputado também pelo empenho, e sabe que está sempre buscando o melhor para região que é a 

função dele como Deputado. Diz que também esta semana é a semana do idoso, quem não tem um 

idoso em casa, acima de sessenta anos já somos idosos, daqui a nove anos já vai ser um idoso, 

quem diria né, vim com dezenove anos para o Capão do Cipó, e que a nove anos é um idoso 

também. Parabenizar todos os idosos do município, e dizer que grupos de bem com a vida e 

conquistado amigos fazem um belo trabalho e agitando este povo ai para não ficar parado que é a 

saúde deles. Fala da semana farroupilha como já foi falado foi uma beleza no nosso município, como 

é sempre o carnaval, sem problema nenhum, com tudo na maior tranquilidade. Diz que as eleições, 

na próxima sessão que vem terça-feira, já terão o prefeito novo né, vereadores novos para Legislatura 

aqui em dois mil e dezessete a dois mil e vinte e dizer que temos dois prefeitos concorrendo a 

candidatos um será o vencedor, trinta e dois candidatos a vereadores e nove ocuparão as cadeiras 

dessa casa, então quer dizer a todos aqueles que estão concorrendo se não vencerem, mas tem 

certeza, mas que também concorreu a primeira eleição e não venceu, e na segunda não foi, mas 

depois em fim foi se eleger,  mas é uma experiência diferente o que lhe entristece um pouquinho é 

saber que as vezes os comício eram um beneficio pro  povo porque ali , todos a comunidade 

esperando seu candidato , era curto o tempo mas explanavam para o povo, hoje não tem este tempo , 

trinta segundo no radio, pois optaram por nem um , um aquela ideias que tinham em mente , então 

tem que ir de casa em casa e as casas que não vai , não consegue explanar alguma coisa .Diz que foi 

chamado em diversas casas ali, e um rapazinho lhe disse, um jovem, isso lhe tocou muito, e lhe disse 

,que queria tanto ouvir um candidato e estava e indeciso , e que candidatos tinha passado um ou dois 

na casa dele , mas não que foi o melhor , mas fez diversas colocações para ele que , ele decidiu o 

voto dele . Diz que fez falta os comício, e vê que está fazendo falta, mas como não pode dar isso, não 

pode dar uma água, não pode botar uma musica, se fazer um comício, acha que vai aparecer uns 

dois, três.  Diz que na sua segunda legislatura aqui de vereador nessa Casa, tem só agradecer os 

colegas ao Executivo, porque tenta aqui e dar de melhor , cada vereador vem aqui tenta fazer o 

melhor para seu povo , e não vai ser diferente para aqueles que vão ocupar as cadeiras nessa Casa 

as próxima legislatura. Agradece e devolve a palavra a Mesa.VEREADOR JAQUES FREITAS 

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

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo:cumprimenta senhor presidente colegas vereadores 

vereadoras comunidade que se encontra presente assessor do deputado Bianchini a todos uma boa 

noite. Fala que sobre á noticia que foi repassada pelo deputado Bianchini que vai começar as obras e 
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todos esperam isto mesmo por que é um anseio da região que não é só de uma localidade e sim de 

toda região, todos sabem da importância desta estrada párea o desenvolvimento regional, mas 

acredita que com a assinatura deste convenio, retomem e sejam concluídas. Fala que estamos em 

uma semana em reta final de eleição onde ambos os lados estão chegando a esgotamento e cansaço 

de expor suas ideias, afirma que é uma semana que o cansaço bate mesmo, deseja a todos os 

candidatos entre prefeito e vereadores uma boa eleição e que sejam respeitados os resultados das 

urnas, pois as urnas são soberanas e é a vontade do povo, já diz o ditado é a vontade de Deus, então 

que seja respeitado os resultados das urnas, neste sentido pede que tenhamos um final de campanha 

política na paz que a guerra fique no campo das ideias que se dispute ideias e não se dispute, 

levando para um outro rés, façamos uma reta final na paz e na tranquilidade e que lá no final seja 

respeitado a vontade do povo. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM, Líder de Bancada, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: O vereador não fez uso de 

seu tempo regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de 

Bancada, PMDB: Fala que só pra não deixar em branco a semana farroupilha, e dar os parabéns ao 

Alcides Nascimento o popular Ratão, que é o patrão do CTG Gumercindo Saraiva, pela belíssima 

semana farroupilha em especial quer agradecer aquelescasais que se unirão e assumiram as noites 

da semana farroupilha, que foi uma ideia da patronagem que o Cido seguiu e deu certo, e já fica o 

convite para a próxima semana farroupilha e amanhã vai ter uma reunião pra prestação de conta pra 

comunidade e para patronagem. Diz que foi uma semana abençoada realmente, e não choveu nem 

um dia, então valeu, foi uma festa maravilhosa e independente do prefeito que assumir as rédeas do 

nosso município, quer dizer a ele que valorize mais as tradições e deixe recurso financeiro para a 

busca da Chama crioula que o pessoal se queixou bastante, porque este ano não teve apoio à 

dificuldade financeira é grande. Diz que o carnaval como falou o Jairo é uma festa bonita, mas não se 

compara com a semana farroupilha, que é uma festa de todos e que merece todo o nosso respeito. 

Fala que domingo as eleições, e que deseja uma boa eleição para todos os candidatos, mas sucesso 

mesmo deseja para o seu candidato a prefeito, e no mais que Capão do Cipó tenha o governo que 

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

vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala do papel dos vereadores, 

e diz que vereador é muito cobrado por não fazer projetovai explicar hoje porque tem bastante gente, 

vereador não pode por projeto que tenha um real de gasto para o município não pode é 

inconstitucional, ele só pode colocar um projeto gestão, o prefeito faz se quer, ele sugere para o 

prefeito fazer tal coisa dai pode, e  dizer que ele tenha gasto ele não pode, muitas vezes as pessoas 

dizem vereador que fazer tal projeto se constar valores não pode colocar é inconstitucional. Diz que é 

isso ai que trava o vereador muitas vezes não igual o Deputado Federal tem emendas complementar 

que ele destina para onde ele bem quiser alguns onde tem mais votos isso é ovil eles não são bobo. 

Fala que outros destinam Capão Cipó, tem poucos votos vai dos Deputados vários tem ajudado os 

mesmos. Diz que se os vereadores tivessem uma verba pequena para destinar para uma 

comunidade, tem certeza que iriam aplicar bem estes recursos conhecendo os colegas que passaram 
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por aqui certamente iria fazer um bom trabalho ia aplicar bem o recurso, muitas vezes o vereador não 

faz projeto porque ele esta de mãos atada, de sugestão se for bom o prefeito ele não faz, depois de 

dois dias ele copia e faz, qualquer prefeito faz isso, podem ter certeza. Fala dos novos vereadores 

que vão ter aqui sete novos cadeiras vão ter aqui, estão concorrendo o Jairo e o Diego, mas os sete 

novos vão ocupar as cadeiras que nunca tiveram na Câmara dos vereadores, algum podem até voltar, 

mas certamente vão ser novos vereadores. Deseja boa sorte a todos sabe que não se elege todos 

são vários candidatos, são nove.  Parabéns aqueles que se eleger terça que vem estarei aqui dando 

os parabéns de novo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: 

Diz que esta aqui por causa de uma pessoa, que tiveram o privilegio no primeiro mandato de 

estarmos junto e Câmara tinha uma alegria, né Henrique votou para falar em teu nome que câmara 

tinha um movimento diferente era bem mais confortável o legislativo agora esta muito calmo, esta 

muito monótonos, tinha que mudar um pouco, e que esta fazendo falta Henrique pra dar uma agitada 

nessa câmara. Diz que sabe que hoje não estamos concorrendo por motivos pessoais e seguir outro 

ramo na vida, mas aprendeu muito e de tudo levou lição, de amizade que ficou Henrique graças a 

Deus podemos não estar com as mesmas ideias, mas a amizade continua acima de tudo, que isso é 

isso que interessa para os mesmos. Quer citar o teu nome que fique registrado nessa casa este 

grande amigo que teve um grande estimo. Comenta esta passando o pessoal do Bianchini dizendo 

que é um cara batalhador graça a ele temos hoje uma esperança de recomeçar colega Rodolfo a BR 

377 é uma coisa que não acreditamos mais, o povo não acredita não é o próprio, o povo esta 

descrente é tanta promessa e conversa que ninguém acredita mais tem uma luz tem que confia nessa 

luz que temos que é continuação dessas obras que ai ser muito importante para a nossa região tanto 

do lado de Ijuí a Capão do Cipó que é importante a continuidade BR 377 esta nas mãos de vocês 

briga para os mesmos batalharam para os mesmos que esta obra tenha um bom inicio e chega o fim 

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

de Partido, PDT:O vereador não fez uso de seu tempo regimental.VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT:cumprimenta seu amigo Sinval Lima que é o mais 

novo que este aqui sentado na platéia e o Assessor do Deputado Bianchini e uma noite todos. Diz que 

não ia falar na ultima sessão das eleições, mas que quando tem discussão é sinal que tem coisa no ar 

nessa tribuna, e diz que não saber se os vereadores e muito pouco não falou, com que começou as 

eleições terminou tudo no Capão do Cipó, foi o que aconteceu e que fizeram com a Dilma lá em cima, 

quando o sem vergonha do Cunha,  ia caçar a Dilma,  como e caçou, mas que  ele foi mais ladrão de 

todos os Deputados parou o Brasil encima dele e da Dilma, para a Dilma não tinha nem projeto mais 

no Capão do Cipó e todos  nós como Vereadores em tempo das eleições que ninguém tem assunto 

ninguém tem debate, e que nós estamos aqui eleito pelo povo, que aqui tem a maioria dos voto daqui 

dentro da Câmara independente de partido e todos aproveitado que é as maiorias que se elege 

independente e partido, então nós devemos, então obrigação que esteja errado  aqui, ou esteja certo 

em tempo de eleição tem que falar aqui, não ficar quieto apaziguado o outro pegando quem era 

inimigo ou deixando pro lado, não vão bater nele perdem, isso  perdemos aqui não existe. Diz que 
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cada um tem que ter sua posição, porque quem perde com isso é o povo, ficamos tirando sarinha do 

outro e fazendo tipo bolinha de pingue e pongue, e diz que volta se Deus quiser até terça que vem 

com a vitória. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º 

Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. 

Nº136/2016, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei nº 024/2016. PROJETO DE LEI 

N° 024/2016, do Gabinete do Prefeito, “institui o conselho municipal de educação-CME revoga a lei nº 

066/2001 e dá outras providências”. OF. Nº011/2016, da Secretaria da Fazenda, convidado todos 

senhores vereadores, e componentes da comissão de orçamento e finanças, no dia 30 de setembro 

de 2016 , sexta-feira, as 08h30min, com audiência pública de avaliação de metas fiscais do 2º 

quadrimestre de 2016, esta audiência está prevista na legislatura atual, lei complementar nº101/2000, 

e solicitando empréstimo plenário desta casa legislativa para referente audiência pública. 

MEMORANDO Nº 42/2016, da Unidade Central de Controle Interno. Solicitando que seja preenchido 

questionário “diagnóstico das ouvidorias dos exercícios e legislativos municipais”, enviado pelo TCE. 

E que seja entregue na UCCI até 28 de setembro de 2016, que o mesmo seja enviado ao TCE. 

CONVITE: da Coopatrigo. Para comemorar o aniversario de 59 anos, no dia 28 de setembro de 2016, 

quarta-feira na associação dos funcionários da Coopatrigo. Após o senhor Presidente convida a todos 

para a próxima sessão, que será dia 04/10/2016, 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, 27de setembro de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


