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ATA N° 40/ 2016 (Ordinária) 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro 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 39/2016, da Sessão Ordinária do dia 22/11/2016, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, e munícipes presentes. Começa dizendo que está aqui, hoje, o Chiquinho 

Cristalino e sua esposa Grasiane, dos quais há seis anos começavam um programa de rádio pela 

Cipoense, Geração Sertaneja, grande programa, que tem uma audiência enorme em todos os 

alcances da 87.9, e que hoje se chama Paredão Sertanejo, mas para quem gosta de sertanejo, 

independente do nome do programa irá estar sempre escutando. Diz ser um apaixonado por sertanejo 

e quando pode está sempre na escuta. Parabeniza todos os pais dos pequeninos atletas que foram 

em Santiago, estavam disputando a Copa Esp de futsal, e que domingo passado se consagraram 

campeões. Diz ser um orgulho para os pais que apóiam esses pequenos e também para Capão do 

Cipó, pois se vê uma geração de atletas, muito boa, ara elevar o nome do nosso Capão do Cipó. 

Parabeniza a todos, não sabe o nome de todos, mas tem o Jorginho, o Vitinho, o Tigrinho. Acha que 

todos terminam com “inho”, mas o importante é que eles representaram muito bem a nossa juventude 

cipoense. Parabeniza aos pais, a eles e a todos que se dedicaram, e também a administração 

municipal que está sempre apoiando. Sobre a 377 diz estarmos esperançosos, pois a empresa 

retomou os trabalhos, e com vontade, e no momento que eles entrarem na travessa da Alice Cardinal, 

ali atrás, os nossos piores problemas estarão solucionados, pois não precisa mais fazer o desvio e 

temos certeza que o restante a gente desvia. Manda abraço ao deputado Bianchini e diz que sempre 

acompanha o trabalho dele e na esperança que os piores trechos da 377 sejam solucionados até o 

final do ano. Sobre essa notícia mundial que aconteceu hoje pela madrugada, do avião que caiu com 

a delegação da Chapecoense, onde todos nós brasileiros e não brasileiros, pois isso chocou 

mundialmente, toda uma equipe fundada em setenta e três, e estava dando muito orgulho ao povo 

catarinense, dos quais começou na quarta divisão, subiu, estava disputando, estava na primeira 

divisão e dos quais agora disputando a Copa Sul-Americana. Sabe de diversos atletas que faleceram, 

quase que totalidade, atletas que jogaram em seu time, o Grêmio, e outros representantes de órgãos 

de imprensa, tanto da RBS, da Globo e outros, diretoria inteira, praticamente. Fica triste com isso que 

acontece, mas sabe que tudo tem um destino, tudo é premeditado e tudo tem a mão Divina. Destaca 

que se vem com o destino traçado, pois se fosse assim, que não tivesse esse destino, outros que 
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deixaram de viajar no avião teriam ido. Diz que Deus sabe a hora de cada um. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

e munícipes presentes. Cumprimenta Giovani Diedrichi, presidente do Sindicato, e seu irmão. 

Cumprimenta o Chiquinho Cristalino, radialista da cipoense, e os assessores do deputado Bianchini, 

que sempre diz que se tivesse um terço dos deputados estadual igual ao Bianchini não precisava 

mais gente lá. Diz que há quinze dias esteve no gabinete dele com o Froner e ficaram um tempo 

conversando, trabalho transparente, único “cara” que os assessores, no mínimo, uma vez no mês vêm 

no Capão do Cipó. Parabeniza o deputado, não votou para ele, sabe disso, veio quando candidato  

lhe disse que não votava não pela pessoa, mas por que tinha os deputados de seu partido e ele está 

em destaque no Rio Grande do Sul. Fala sobre a tragédia ocorrida hoje, e que ontem passou em 

Santa Catarina, às três horas da tarde, pois estava em Bonito, Mato Grosso, fez mil e duzentos 

quilômetros ontem, e tinha casas com bandeiras do time deles erguida e hoje cedo chegou em casa e 

viu a notícia. Diz que o guri que sobreviveu, goleiro, é de Boa Vista do Buricá, perto de Santa Rosa. 

Diz que a família não sabe quando que vêm de lá, pois eles corriam atrás de um sonho e voltam de 

outro jeito. Diz ser triste, independente se torcia ou não, ninguém quer estar na pele dessas pessoas. 

Diz que teve um erro do prefeito, do qual não vai falar, pois cada um tem seus motivos, mas não 

levaram os visitadores do PIM para receber um prêmio em Porto Alegre. Cita que até o prefeito foi 

convidado e disse que não tinha carro para levar. Cita, principalmente, a visitadora Carmem Freitas 

que foi a vencedora do prêmio Doutor Salvador Célia, realizado a nível estadual, onde ocorreu uma 

história em quadrinhos relatada em um atendimento a gestante, trabalho realizado com qualidade e 

dedicação. Diz que eles pediram para dizer que querem ressaltar a importância do trabalho do PIM no 

município, o que precisa de maior reconhecimento. Diz que era para ir a coordenadora e essa 

visitadora e o prefeito, que foi convidado. Destaca que viria pessoas de outros países, e de todo o Rio 

Grande do Sul ela ficou em primeiro lugar no trabalho que ela fez com uma gestante do capão do 

Cipó. Acha que o prefeito cometeu um erro, pois não custava nada para o município, a grandiosidade 

que é para município, gastar mil mais ou menos, não iria fazer tanta diferença, se está em crise. 

Parabeniza toda equipe do PIM, principalmente para essa visitadora que foi atrás e foi reconhecida a 

nível estadual e iria ter pessoas de cinco países lá, hoje. Diz que disseram para sair daqui às seis 

horas da tarde, mandaram, correram o dia inteiro ontem para um carro levar, e, às vezes, vão atrás de 

muito pouca coisa e deixam as coisas interessantes sem fazer. Diz que para pegar ônibus, até 

comprar a passagem já é mais dificultoso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Pegando a 

fala do colega que o antecedeu, sobre o acidente acontecido com a Chapecoense, diz que todos 

sabem que a vida de um jogador de futebol é curta, a vida profissional para juntar dinheiro. Torce que 

hoje essa comoção que gerou, lembre que esses guris são o arrimo da família, que lutam e trabalham, 

juntam o dinheiro para os pais, e bem poucos ganham um dinheirão, a maioria ganha um salário 

razoável, que dá para viver. Pede que imaginem todos esses pais, filhos, jogadores com dois filhos, 

mulher grávida, o que será dessas famílias se saiu o sustento. Diz ser um simples comentário sobre 

essa tragédia que abateu nessa madrugada de hoje com um time nosso. Diz que sua irmã é vizinha 
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de lá e está todo mundo apavorado e incrédulo com um fato desses. Diz ser ruim o que irá dizer, mas 

vai falar. Lá na escola Macedo Beltrão está de licença-prêmio, mas tem dois professores, o Claudio e 

o Bonfilho, que estão tocando a horta da escola, que está bonita, cada pé de tomate que diz achar 

que dá uns vinte quilos. Diz que, por incrível que pareça, tem pessoas que vão lá colher os tomates 

dos alunos, das merendas dos alunos. Diz ao colega Ibanez, que o mesmo pode achar que não é, 

mas é. Não sabe se esse é o espaço, mas diz ao compadre Giovani que acha que é o espaço de 

dizer que dá dez “pila” para comprar os tomates, quem sabe fazem uma “vaquinha” e deixam quietos 

os tomates da escola, para merenda. Diz que dia seis está de volta à escola e irá sugerir a diretora, 

professora Eliane, que coloque câmeras, ou um choque, que iria ser interessante. Diz isso para verem 

o tamanho da falta de escrúpulos, coloca essa palavra, de alguém que vai lá colher aquilo que é para 

a merenda, sabendo, pois todos sabem que vem entre vinte e dois e vinte e quatro centavos, por dia, 

para a merenda, ou seja, a horta é fundamental. Diz mais um detalhe, abriram um furo na tela para 

facilitar o acesso. Fica registrado isso na tribuna e pede a essas pessoas que não façam isso, e no 

momento que puder vão colocar câmeras que fica mais fácil. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes 

presentes. Cumprimenta os assessores do Deputado Bianchini, o Silvio e a Tatiana, agradece pela 

presença e que transmitam para o Deputado o nosso reconhecimento pelo trabalho dele. Fala em 

nome do Chiquinho Cristalino, e diz que é sua parceira algum tempo no programa e cumprimenta as 

demais pessoas que os prestigiam e os ouvintes da 87.9, e o nosso presidente do sindicato, o senhor 

Giovani. Solicita a Secretaria de Obras, e questiona se resolve fazer ainda pedido, mas enquanto 

estiver aqui vai continuar fazendo seus pedidos das solicitações. Diz que no Tibúrcio tem agricultores 

que estão fazendo de lâmina as estradas, pois o agricultor paga seus impostos, dá um retorno muito 

grande no seu ICMS, é na venda de produto, na venda de gado, então é para ver o jeito que estão as 

estradas. Fala que do senhor Ibanez para frente não fizeram nada, então os agricultores têm que 

botar o seu maquinário nas estradas. Solicita a colocação de uma folha de brazilite num abrigo 

escolar que seguido cai aquela folha, pois tem que ser substituída lá próximo ao trevo que dá acesso 

a nossa cidade e sempre tem gente aguardado lá, mas não só para os transporte escolar, mas os 

ônibus de linha que vão a Cruz Alta, então está fazendo falta. Diz que sente a falta de conhecimento 

pelo que o colega falou ali, desta visitadora do PIM que tanto se esforçou, pois é mérito dela, e que 

conseguiu esse prêmio e não tiveram a sensibilidade de fornecer um transporte para ela receber este 

prêmio, mas não só em nome dela para receber este prêmio para o nosso município. Acha que foi 

uma coisa assim de reconhecimento da parte da administração, mas que esta moça continue fazendo 

o trabalho dela, e o PIM do nosso município continuar desenvolvendo, e que ano que vem elas 

consigam novamente o prêmio, e que vocês Jaques estarão lá e reconheçam desta categoria como 

de todos como um dia tenham esta de receber um prêmio desse. Fala sobre o acidente e só tem a 

rezar por estas famílias e muitas mães hoje chorando a perda de seus filhos tão jovens, saudáveis ali, 

perderem a vida. Diz que é Deus que traz a vida de todos nós. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com 03 (três) 

minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos à vereadora Regina Weidmann. Cumprimenta o 
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Presidente, colegas, e munícipes presentes. Cumprimenta os assessores do deputado Bianchini. Diz 

que a reivindicação grande do Capão do Cipó, talvez a maior demanda, está acontecendo que é a 

construção da RS 377. Nesse sentido quer que através dessa tribuna eles transmitam ao deputado 

Bianchini o nosso reconhecimento pelo empenho que ele teve nessa rodovia, pois somos sabedores 

que ele estava lá dia a dia lá “batendo”, nos informando e, principalmente falando a verdade. Diz que 

nos dias de hoje falar a verdade já está meio escasso e ele tinha o compromisso de, pelo menos, falar 

a verdade do que estava acontecendo. Lembra que em outra oportunidade, quando deu aquele 

problema de renovar o contrato ainda disse que não sabia, que poderia demorar, ma que bom que a 

obra está andando e vai ficar boa. Diz que não tem como não deixar de falar sobre essa tragédia que 

aconteceu hoje com o time da Chapecoense, uma comoção mundial, pois a partir do momento que 

soube dessa notícia até o dia ficou mais escuro, mais tenebroso. Diz que só temos a rezar por essas 

pessoas e pelos familiares, em função da grande proporção desse desastre. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora 

fica com 07 (sete) minutos, pois o vereador Miguelangelo Serafini lhe cedeu 02 (dois) minutos. 

Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Se junta a seus nobres colegas 

vereadores falando deste trágico acidente, destes meninos jogadores, pois foi uma fatalidade e o que 

se pode fazer agora no momento é fazer oração, quando foge completamente do nosso controle, e 

que eles consigam aos poucos se reerguer, porque foi uma dor muito grande. Fala em nome da 

executiva do seu partido aqui do Capão do Cipó, o PSD, que na quinta-feira, dia vinte e quatro de 

novembro, fez seu lançamento e marcou o nascimento deste partido com a presença do vice-

governador seu Cairoli, que estava presente nesta reunião sentou com eles e conversou bastante 

tempo, e colocaram para ele as dificuldades do Capão do Cipó. Cita que ele veio de Santiago e o 

pessoal que veio com ele fez questão de não vir pelo atalho, e fez questão de vim pela estrada 

esburacada para ver o que sentimos e ele ficou apavorado, e colocou que as dificuldades do Estado 

estão no limite, e não é culpa do governo passado, do governo Tarso, é coisa de anos que vem se 

arrastando e eles estão fazendo o que podem. Agradece muito a presença dele que foi um grande 

prazer receber na reunião do PSD a presença do vice-presidente que, casualmente, o vice-

governador do Estado do Rio Grande do Sul é presidente estadual do PSD, e agradece a presença do 

Guilherme Bonotto, Marquinhos Peixoto e Franklin Amaral, e Rafael Nemitz, Elemar Copetti, o senhor 

Bressan e o Osiel, que é o presidente do partido PSD de Santiago, o Vereador Almir de Tupã, a 

imprensa que esteve ali presente e o secretário Geral do partido do PSD, que é o chefe de gabinete 

do vice-governador Cairoli. Agradecer mais ainda e especialmente as pessoas que se fizeram 

presentes neste evento, que em plena quinta-feira o pessoal trabalhando e graças a Deus 

surpreendeu as expectativas daquelas duzentas pessoas no CTG, que foi maravilhoso, apesar de 

ouvir um zum zum por ali, o pessoal foi mesmo, se fez presente e ficou até o fim, após todos falarem e 

ficaram e escutaram atentamente  o Cairoli falar, então é um partido que aja vista que tem menos de 

trinta dias de trabalho, e que já está chegando ao cem e aos cento e pouquinhos filiados e trazer a 

presença do vice-governador aqui no Capão do Cipó não é nada fácil e ele vem para essa reunião, 

para reunião interna do PSD, então agradece a todas as pessoas que tiveram lá. Diz que tem uma 
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carta aqui para ler, de um eleitor seu, e se não ler acha que vai apanhar. Diz que a cartinha está aqui 

e esta assinada. Na carta fala: “Que quer dizer para as pessoas do Capão do Cipó que fazia parte dos 

convencionais do partido do PMDB, há mais de vinte anos, e que eu e a maioria dos convencionais 

não fomos escutados, e a política do Capão do Cipó virou uma política arcaica. E como tornou este 

modelo ultrapassado, arcaico a política no Capão do Cipó, o eleitor ficou sem opção, e aí veio a ideia 

de criar um novo modelo de política, o eleitor vai ter vez   e voz. E somos totalmente contra todos 

estes tipos de conchavos políticos que infelizmente existiu nesta política, e nas outras  também, e 

principalmente existe em nível Nacional e Estadual, assinado Claimar Danilo Weidmann”. Então esta 

aí a carta do seu Claimar e a pedido dele está lendo”. Fala que fica muito sentida com a administração 

de não levar este pessoal do PIM para receber este prêmio. Fala como vereadora e como munícipe 

de Capão do Cipó, porque em todo do estado do Rio Grande do Sul, sete PIM de prefeitura, foram 

apenas sete de todo estado do Rio Grande do Sul, e nós Capão do Cipó, graças ao esforço, união e 

competência do PIM ao Capão do Cipó está entre os sete. Acredita que deve ter algum 

desentendimento pela Secretaria da Saúde que não se empenhou junto ao prefeito de explicar que 

seria de grande importância, já que vai ter outros grandes países presentes que querem copiar este 

programa gaúcho, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e levar para os países deles para copiar, 

assim como tem a Bahia e estados do Nordeste e Minas que vão estar presentes e querem copiar 

este projeto gaucho, que é  o PIM, e que é só o estado do Rio Grande do Sul que tem o PIM e para 

nós do Capão do Cipó é um orgulho que este grupo de pessoas tenha trabalhado e ficar entre os sete 

do Rio Grande do Sul. Diz que foi uma pena mesmo e deixou muito a desejar a administração e não 

ter levado lá. Diz que elas que continuem trabalhando para conseguir cada vez melhor o trabalho, 

está certo que tem que ser reconhecido aí fora, mas principalmente reconhecido aqui dentro e 

contentar o nosso povo aqui, que é quem paga o nosso imposto e visitam diretinho, e atender as 

mães, e isso sabe que elas fazem direito. Parabeniza a Carmem e toda a equipe do PIM aqui do 

nosso município do Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa 

a palavra à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Parabeniza o pessoal do PIM, a coordenadora e as 

meninas pelo belo trabalho e pela homenagem que receberam em ser agraciadas lá pelo bom 

trabalho que fazem. Cumprimenta ao deputado Bianchini, através de sua assessoria que se faz 

presente, que há poucos dias se falava aqui que acreditava em Papai Noel quando chegasse o 

asfalto, e acha que ele irá chegar junto com o Papai Noel. Diz ser bom, pois o que se bateu de pneu 

nessa buraqueira e hoje se vê como veio ligeiro depois que o tempo ajudou e eles começaram ali. 

Espera que dure esse asfalto e que os caminhões não terminem, pois simplesmente os caminhões, 

como viu na Agrofel, de nove eixos, é complicado no asfalto. Diz que eles vêm, pegam o produto e 

vão embora e nós ficamos transitando aqui e sofremos. Torce que esse asfalto venha para ficar e que 

façam a última camada que faltou da outra vez, para durar muito tempo, pois se sabe que a Saúde de 

Capão do Cipó, praticamente, todo dia está ocupando e quem sofre são os motoristas, pois termina os 

carros. Sobre a Chapecoense, até escutava os jogos que ela fez, estava orgulhando, perdeu para o 

campeão brasileiro, por um a zero, foi um jogo histórico e o jogo que fez com o San Lorenzo o Danilo 
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tirou uma bola, que não sabe se na época valeria a pena ele ter deixado entrar ou ter tirado. Diz que a 

vida é engraçada, pois de heróis que eles iriam vir para Santa Catarina, iria ser um orgulho eles trazer 

o campeonato para eles e vir disputar em casa, mas hoje é uma tragédia para as mães, para as 

esposas e para os familiares isso é muito triste e muitos dependem do salário do jogador e agora a 

coisa, como foi falado aqui a vida do jogador é curta, pouco tempo e nem todos têm aquela chance de 

“estourar” no futebol. Fica muito sentido, desde a manhã vendo as reportagens, quando ligou de 

manhã disseram que era vinte e cinco mortos, dali a pouco virou para setenta e seis. Diz que quando 

deu vinte e cinco tinha uma esperança, pois eram oitenta e um e iria salvar bastante gente, mas dali a 

pouco veio o prefeito de lá falando que eram setenta e seis. Ressalta que a tragédia se abateu sobre 

Santa Catarina, o que é triste. Fala que para quem para quem gosta de escutar futebol hoje ver, 

praticamente, times do país e do mundo inteiro mandando mensagem e oferecendo jogadores para o 

time de Chapecó, gratuitamente, para levantar o time, novamente, até times da França dão jogador de 

graça par vir jogar e seguir. Diz que sabem que para estruturar um time como eles tinham não é fácil 

de chegar lá. Diz ser lamentável, mas faz parte da vida da gente, pois hoje estamos aqui e amanhã 

não se sabe como vai ser, e para essas famílias é muito difícil. Diz que envolveu ex-dirigentes, dois 

ex-presidentes que viajaram, presidente, era uma festa muito grande, mas faz parte da vida. Torce 

que seja a última vez que aconteça isso com um time de futebol, pois já aconteceu com vários times 

isso, uma tragédia dessas abater sobre uma cidade, praticamente desmonta a vida das pessoas. Diz 

nem ter palavras para falar em ver a tragédia dos outros, mas faz parte. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Sobre o 

que os colegas comentaram sobre o pessoal do PIM, a Carmem que ficou em primeiro lugar e fez um 

belíssimo trabalho no nosso município, e toda equipe está de parabéns e tem o seu reconhecimento, 

pois prestam um bom serviço para a comunidade. Cumprimenta o irão do Giovani Diedrich que está 

passeando, veio conhecer nosso município e que seja bem vindo e leve boas lembranças do nosso 

município. Sobre a tragédia que aconteceu com o time, lamenta, pois abalou todo mundo, o Brasil 

todo, e eles estavam lá fazendo o que gostavam, mas infelizmente a vida é assim e só Deus para 

confortar os corações dessas famílias dos jogadores. Cita que anda pelos municípios e fazia quase 

uma semana que estava fora, estava com seu avô no hospital, ainda continua em Santa Maria, mas 

como vê quando sai fora do município como as coisas são difíceis. Diz que, às vezes, por poucas 

coisas a gente reclama bastante, mas só para terem uma base, diz que na sexta-feira lá em Santa 

Maria, eram duas horas da manhã e já tinha gente na fila para ser atendido, até as sete da manhã 

tinham mais de duzentas pessoas na fila. Diz que as coisas não são fáceis, a crise atingindo os 

municípios, o estado, e as pessoas precisam do atendimento e não tem como esperar. Cita que 

quando se está numa situação dessas que se vê que não somos ninguém, pois quando precisa 

mesmo tem que sair buscar médico para consultar. Pede, ao secretário, roçada no posto do Carovi, e 

na divisa da Bossoroca com Capão do Cipó seja feito uma patrolada assim como no Passo do Valo e 

Passo do Tibúrcio, que não foi feito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. 
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Cumprimenta o Peralta e a Tatiana, sempre presentes, e o Cristalino que deixa os dias mais alegres 

na rádio Cipoense, como os colegas comentaram. Vendo os colegas e tirando uma análise, diz ao 

colega Rodolfo que as coisas não estão boas, cada dia parece que ficam mais difíceis. Diz ser 

brincadeira e nem tem palavras. Sobre a merenda das crianças diz que no mínimo cada um deveria 

ter sua horta em casa, se plantar para sua despesa. Outra coisa que analisou e ficou até sem 

resposta é o que comentaram na estrada tão ruim do Carovi, parece que o prefeito não mora lá, mora 

em outro lugar e não cruza lá, sendo que todo dia ele desce do seu Ibanez destino ao Tibúrcio. Diz 

ser uma sacanagem e não tem nem o que dizer. Diz que onde o vereador Diego falou não dá para 

andar, faz quase um ano que nos Palharini não desce uma patrola. Acha que vão terminar o mandato 

e não vai mais. Já atirou a bandeira fora. Diz que tem gente que vai dizer que é por que não pedem, 

mas pedem e as pessoas cobram, mas não adianta e até chegou a dizer para o colega Diego pedir, 

que talvez seja mais fácil. Diz que está tão ruim que não tem piorar. Diz que hoje não é um dia bom, 

analisando os colegas reclamando de ir lá em Porto Alegre receber um prêmio em nome do PIM. Diz 

que não é o PIM, até nem fala no nome do PIM, pois mais do que justo está fazendo a parte dele, mas 

levar o nome do nosso município. Acha que se gasta em tanta porcaria, tanta besteira que não traz 

nada, nada, e quando é uma coisa de trazer o nome do município do “cara”, não faz nada. Não 

consegue entender, e diz que tem que parar com a política mesmo, pois é sacanagem para tudo que 

é lado. Ressalta que o “cara” tem que atirar a bandeira fora mesmo. Diz à vereadora Regina que fica 

feliz por ela, já disse, só que a coisa não é fácil. Diz bem sinceramente que, às vezes, se anima, cria 

uma bandeira e dá vontade de abandonar bandeiras de tudo que é lado, pois quando chega a hora, 

diz à colega que a mesma irá sentir na pele, os partidos grandes, que chama grande, nunca irá 

chegar a lugar nenhum. Não acredita que mude, sinceramente. Diz que está muito longe de um 

pequeno partido em Capão do Cipó chegar a uma prefeitura, pois se quiser crescer, eles irão acabar 

contigo, vai virar retalho. Diz que a melhor coisa do mundo é se fazer de morto, ainda está sendo, 

para conseguir crescer, pois vai “comendo pelas beiradas”, mas se “der uma de boa, afunda o barco”. 

Diz que a mesma escute o que diz, assina embaixo e bota a data de hoje, como não irão chegar a 

lugar nenhum, pois não vão deixar. Diz que é o mais certo que tem, os maiores “comem” os menores, 

sempre foi e vai continuar sendo. Sobre a tragédia imensa, diz que cruzava ao menos uma vez no ano 

em Chapecó. Diz ser muito triste, comovente e só o que falam em televisão é de Chapecó, dessa 

equipe, de família, de repórter que leva a mensagem a todo mundo. Deixa, em nome de todos os 

familiares, imprensa e jogadores, os seus votos de pesar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Retornando a esta 

tribuna tem a seguinte situação para colocar, pois se vive num país democrático, onde as ideias de 

linha de raciocínio e onde os pensamentos são livres e cada um tem direito de ir e vir, sendo que não 

infrinja e manche a imagem de ninguém, e esse é um dos pilares da democracia, a liberdade de 

imprensa de ir e vim, enfim, nós ficaríamos bastante tempo falando de democracia. Neste sentido 

respeita a opinião de cada um, só que para tudo que é feito e para tudo que é dito, não tem só um 

certo ou um errado, tem correntes linhas de raciocínio, formas de pensar e formas de agir e formas  

de posicionamento. Diz ao senhor presidente, e quem lhe ouve, que quer discordar das palavras da 



0426 

 

colega Regina, com todo o respeito, e tem que discordar e está usando este espaço porque foi 

mencionado o nome de seu partido e tem que discordar, e que bom que o Claimar está aqui e quer 

discordar, e isso é pensamento deles e aqui quer expressar o seu. Quando foi mencionado arcaica do 

PMDB, discorda, isso porque quando nas convenções, e foi feito uma convenção e é lógico e é certo 

e nem cem por cento vão fazer e que sempre estão com as mesmas ideias, e isso não existe dentro 

de qualquer partido, pois tem linhas divergentes. Fala que a convenção é feita para isso, para que 

cada um venha e expresse o seu pensamento, e a partir daí se tiver um grupo maior e apóie e vai 

vencer a outra ala isso é normal, e isso aí é um exemplo de democracia. Acha que as coisas devem 

ser assim, temos que deixar este registro, isso de dizer que o partido é arcaico e dar oportunidade, diz 

que foi avisado e foi colocado ditado correto e dentro da lei, e a partir do momento que se decide por 

uma candidatura e coligação é o primeiro a saltar na rua, tanto é que todos sabem seu pensamento e 

que tinha dito até para seus colegas que este é seu pensamento, mas quando fixaram a candidatura, 

e Serafim Rosado era um dos candidatos e sempre falou que apoiaria e prontamente esteve 

apoiando, e tem certeza que apoiaria de novo, não se arrepende do que fez. Diz que quer deixa um 

contraponto para todos, não no sentido de confronto, e diz achar que o confronto de ofensas não 

agrega nada e tem que ter debate de ideias, e é importante que cada um tenha suas ideias e coloque 

na mesa e converse. Faz uma avaliação do PMDB e não é porque perdeu uma eleição, e se formos 

analisar temos o município todo dividido, pois a diferença foi mínima e hoje dezessete votos empatam 

uma eleição, e o município a eleição foi no detalhe e foi esta diferença que existe e demonstra o 

município todo dividido. Então assim não é porque perdeu a eleição, e o PMDB não está morto, e que 

tem orgulho de ser do PMDB e que acredita muito neste partido e tem certeza que quatro anos vão ter 

tudo de volta para disputar uma eleição e que vença a democracia. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: O 

vereador usou o tempo junto com o de líder de governo. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Coloca ao colega Miguel que respeita sua opinião 

como respeita a sua, que a convenção não foi uma convenção do PMDB, que você sabe que a 

maioria que estava ali não concordava com a opinião final, inclusive o colega, e que a pessoa do seu 

Serafim sim era unânime, e não se questiona, mas a partir do erro se encadeou o resto tudo errado, 

que prova isso fosse uma coisa certa o seu Serafim seria o novo prefeito e assumiria primeiro de 

janeiro novamente. Diz ao colega Ibanez que este partido novo já nasce com uma coligação, e que 

esta coligação é com o povo, e que não precisam de partidinho e nem partidão, porque quem decide e 

senta naquela cadeira da prefeitura não são os partidos, são os eleitores e o que eles decidirem ele 

coloca no bolso qualquer partido aqui Capão do Cipó, e que eleitor é quem decide quem vai ser 

prefeito, são os eleitores, e se tem partido, que não vão deixar crescer, e que vão ajudar no crescer é 

o que lhe interessa, e o que lhes interessa é a opinião do povo a respeito deste grupo de pessoas, e 

que pensam o mesmo pensamento. Diz que estas pessoas que estão se juntando a eles, e que umas 

por convite e outras estão os procurando porque estão realmente descontentes com as ideias que 

estão em todos os partidos hoje, e que aprenderam muito com os erros do PMDB e tenta não cometer 

os mesmos erros dentro do PSD e nem deixar que aconteça. Fala que quem vai decidir que este 
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partido ainda vai ser grande não é sua pessoa e não são outros partidos, é o povo de Capão do Cipó. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Fala que vendo o colega Miguel concorda, em partes, sobre Capão 

do Cipó. Diz ter visto duas decisões, uma estava presente com o colega Rodolfo na divisão que houve 

e que um candidato não apoia o outro e perderam a eleição, nesta eleição a mesma coisa um 

candidato não apoiou o outro e perderam a eleição, e a diferença que o colega Miguel citou é muito 

pouca, é realmente muito parelho Capão do Cipó, isso é mínimo. Só que uma coisa tem que ficar bem 

claro aqui é a forma, diz a colega Regina, e chega dar arrepio quando tem que fazer acordo com o 

povo, tem  gente que fez acordo  com o povo e se ferrou, hoje o povo vota no caráter de cada pessoa, 

que é acordo e quem é PP, PMDB, PDT não muda muito, podem colocar na balança vai dar gramas 

para cada lado e depois vão contar a história, pois o próprio não pretende concorrer, vai dar gramas 

para cada lado. Diz que são grandes e isso não adianta e não acredita nessa mudança com o povo, 

tem governo que fez mudança com o povo e ferrou com todos e estão aí ferrado, brigadiano se 

ferrando, professor se ferrando porque não fez um acordo com povo, só da boca para fora. Diz que já 

está enojado com acordo com o povo e vai do caráter mudança e não vê isso, é muito pouca 

diferença hoje e a hora que mudar Capão do Cipó, na hora de ter a convenção que fala do Serafim 

ninguém apoiou, ninguém abriu a boca, ninguém reclamou, todos bateram palmas, então é difícil. 

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

Partido, PDT: Comenta se pudesse mandar uma carta lá para o Atlético de Medellin, mandava estão 

autenticado título a Chapecoense, além do mais diversos clubes do Brasil estão mandando um ofício 

para Conmebol, pedindo autorização que os clubes de futebol emprestem atletas para a 

Chapecoense continuar nos campeonatos por três anos consecutivos, sem rebaixar, para poder 

erguer o seu time. Fala que amanhã no horário do jogo para todos saber que não vai ter o jogo, mas o 

povo lá de Medellin foi convocado a ir ao estádio, vestido de branco, levar uma vela para fazer uma 

homenagem a estes atletas e todo este pessoal que faleceu. Diz que é coisa linda, nesse momento 

que vê que a humanidade um depende do outro, os mesmos dependemos do irmão, colega, para 

discutir ideia. Fala que o Fidel Castro faleceu e ninguém falou porque uns crucificavam, outros 

endeusavam e tem algum exemplo no Posto de Saúde o nosso médico cubano é “doente” pelo Fidel, 

não sabe se não está para lá. Pede aqui uma moção de aplausos, em nome da Câmara de 

Vereadores, a todos os atletas e pais que participaram da 5ª Copa Esp em reconhecimento a esta 

gurizada, uma moção de aplausos aqui da Câmara de Vereadores. Comenta do seu partido PDT, 

porque gosta de falar do seu partido e deixar os outros trabalhar da forma deles, só tem uma coisinha 

a dizer, que quem é PDT do PDT não sai, isso tem certeza. Deixa um grande abração a todos e até a 

próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Diz que hoje está bom porque começou um pingue-pongue no final, 

mas está bom igual. Parabeniza rapidamente o seu filho Marcos que passou no vestibular para 

agronomia, e diz que tem um dedo do professor Rodolfo que foi professor dele no Carovi, e diz que o 

Marcos podia ter se formado no ano passado com dezesseis anos, em São Vicente, mas ele passou e 
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não quis ir, fez o primeiro ano no Carovi e passou para o segundo ano no Carovi e voltou para o 

primeiro em São Vicente, agora ano que vem, graças a Deus, vai fazer faculdade. Diz que tomara que 

este governo do PMDB continue dando incentivo a educação, como a Dilma deu para o povo 

brasileiro, que pobre estudou e fez faculdade, e estão formados, estão trabalhando e pagando os 

seus estudos e tomara que não mecha nisso. Fala pra ao vereador Miguel queria só lhe dizer uma 

coisa, que no Capão do Cipó pode até não terminar nos municípios, mas em nível de estado vai 

terminar o PMDB, e daqui dois anos vai cair por terra porque este governador que está aí terminou 

com o PMDB, foi o que a vereadora Regina falou que o vice-governador disse e que o estado do Rio 

Grande do Sul vinha quarenta e quatro anos quebrado, mas o Tarso conseguiu dar a volta por cima e 

pagar nossos professores em dia, e Segurança, Saúde e deu nosso Posto de Saúde, deu carro e 

ambulâncias dada para o nosso município, deu ginásio no Carovi e fez  academia na praça e grama 

sintética, pois muita coisa que foi feito, mas este não está fazendo e nem pagando todos os 

funcionários. Cita que deu ônibus para ir para Santiago, e muita coisa foi feita. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Fala que o 

“padrinhoTarso” e o “padrinho Lula” quebraram o Estado e o País. Fala que faltam quatro sessões, 

mas que hoje se sente vereador e debate em alto nível, sem ofensas, coisas bonitas só que também 

vai fazer mais uma ironiazinha e diz que a máquina deu mais um problema, mas ficou bom e também 

acha que faz parte. Fala que em dois mil e nove, ao Jairo Charão, a Chapecoense estava na série D, 

em dois mil e doze na série C, em dois mil e treze na B, dois mil e quatorze na A e em dois mil e 

dezesseis final da Sul Americana e assim deveria ser a nossa vida. Fala que é tipo o filho do colega. 

Diz ter copiado um negócio da internet, já que vamos seguir na vida é preciso ser Chapecoense e 

crescendo se encontrar mais, sorrir mais, discordar quando é necessário, discorda da Regina e já 

explica o porquê, pois discordar quando é necessário, mas se respeitar mais, cultivar os afetos que a 

gente esquece, deixar os desafetos que isso da ruga, úlcera e ataque do coração, nos livrar das 

âncoras e seguir com as velas. Fala que concorda com o Ibanez e discorda da Regina, os mesmos 

aqui do Capão do Cipó têm partido forte e tem um cidadão advogado, seu amigo, que mora em 

Santiago, Antônio Valério Martins, que diz assim, PMDB, que a gente deve brigar dentro do partido. 

Fala por exemplo daqui quatro anos quer concorrer e vai disputar a convenção, se seu Alacir tiver lá, 

sabe-se lá quem vai disputar, mas dentro do seu partido progressista, e deseja só sucesso, Regina, 

para você. 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. UCCI 11/2016, do 

Controle Interno, informando sobre averiguações na Câmara de Vereadores conforme Artigo 3º da Lei 

Municipal nº 762/2014. OF. 014/2016, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo Plenário e 

convidando para audiência pública da Lei Orçamentária Anual – LOA 2017, às 9h00min do dia 28 de 

novembro, em conjunto com o Poder Legislativo e pedindo escusas pelo envio em atraso. PROJETO 

DE LEI 028/2016, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do município de Capão 

do Cipó – RS – para o exercício financeiro de 2017”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

002/2016, do Poder Legislativo, que “Que aprova a prestação de contas do exercício 2014, do 

administrador do Executivo Municipal de Capão do Cipó”. Após o senhor Presidente convida aos 



0429 

 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 025/2016, do Poder Executivo, que “Altera regime 

de trabalho do cargo Técnico Científico l, “Engenheiro Civil” e dá outras providências”, sendo que o 

vereador Ibanez Garcia pediu vistas para melhor análise, sendo aprovada por 07 (sete) votos a favor 

e 01 (um) voto contra. PROJETO DE LEI N° 026/2016, do Poder Executivo, que “Altera regime de 

trabalho do cargo de Auditor de Controle Interno e dá outras providências”, sendo que o vereador 

Ibanez Garcia pediu vistas para melhor análise, sendo aprovada por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) 

voto contra. PROJETO DE LEI 027/2016, do Poder Executivo, que “Altera regime de trabalho do 

cargo Técnico Científico I, “Veterinário” e dá outras providências”, sendo que o vereador Ibanez 

Garcia pediu vistas para melhor análise, sendo aprovada por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto 

contra. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 002/2016, do Poder Legislativo, que “Que aprova a 

prestação de contas do exercício 2014, do administrador do Executivo Municipal de Capão do Cipó”, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 06/12/2016, 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, 29 de novembro de 2016.  

 

 

 

 

 


