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ATA N° 41/ 2016 (Ordinária) 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro 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 40/2016, da Sessão Ordinária do dia 29/11/2016, 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 JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, e munícipes presentes. Como é o primeiro, diz que o “circo pegou fogo” lá para 

cima, hoje e no Sul também. Diz ser uma vergonha total. Cita que tudo tem dificuldade na vida, mas 

quando atinge os que precisam de um salário para sobreviver numa cidade, igual professores, 

Brigada. Questiona quem eles irão cuidar e tomara se esconder, pois não vão entregar o pescoço 

para os outros cortarem. Ressalta que se trabalha é por que precisa e chegar ao fim do mês o salário 

não está na conta. Pede desculpas ao colega Miguel, pois é do partido do colega, mas a nível 

nacional o PMDB está acabando com o país e o estado. Cita que o Pezão, do Rio de Janeiro, está um 

caos, e o Rio Grande do Sul piorou com o Sartori, e pelo jeito ele não foi à aula, pois o que ele está 

fazendo com os professores e Segurança e tudo, não tem mais nada. Não sabe onde está o dinheiro 

do Rio Grande, pois não pagam a dívida nacional, que foi perdoada para os outros governos pagar 

para a frente. Diz que o povo brasileiro é muito acomodado, a verdade é essa, pois se desse em outro 

país o “circo estava pegando fogo” nas cidades grandes. Cita que esses dias que estavam querendo 

cassar a Dilma, como cassaram num golpe político, batiam panelas e, hoje, nem isso mais os sem-

vergonha lá não fazem. Diz que ao certo estão adorando fazer isso e não precisam. Troca de assunto 

para dizer o que aconteceu no Capão do Cipó na sexta-feira, que a população a maioria não sabe, 

conseguiram esquecer e deixar a prefeitura toda aberta, portas abertas, ar ligado, ventilador de teto 

ligado, ao entrar na porta, luz ligada, telefone ligado. Diz que abandonaram a prefeitura, sumiram, não 

tinha ninguém. Fala que a chefe de gabinete não estava, não veio e botaram a Michele e ela teve que 

ir embora mais cedo, saíram e deixaram as portas todas abertas. Pergunta qual a responsabilidade. 

Diz que aí chegou um secretário, todo “bonzão”, que é de Santiago também, de carro, entrou ali, 

soltou o carro lá para trás e de lá mesmo ele pegou o “barco” e não veio para frente da prefeitura e 

sumiu para Santiago, gastar o “troco” dele lá. Diz que o prefeito chaveou a sala quando saiu, saiu 

mais cedo, mas e qual é a responsabilidade dos que ficaram lá, e a chave. Diz que na sexta-feira 

poucos trabalham, na verdade. Acha que tinha uns vinte lá dentro, os quais questiona se será que não 

viram que ficou tudo ligado e fecharam as portas e não tinha mais ninguém lá dentro. Diz que se 

pergunta e o povo liga se não fizeram por que quiseram, será, pois está encerrando o ano e vai 
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“estourar” em quem. Diz que se der qualquer “zebra” dentro da prefeitura é o prefeito que é o 

responsável. Questiona qual a responsabilidade das pessoas que recebem o salário do município, 

qual a responsabilidade delas. Diz que sua esposa sempre diz que o dia em que ela morrer ela quer 

doar as vistas, para continuar vendo mesmo depois de morta, pois não vai conseguir ver tudo. Fala 

que pegaram o Wiliam, que veio lá do posto, não sabe o que fazer, para “Cristo”, pois teve que ficar lá 

até as quatro da tarde até vir alguém fechar a porta. Destaca que veio o vice, mas não tinha a chave, 

mandaram uns funcionários não tinham chave, então não adianta vir ninguém. Acha que o prefeito 

teve que vir lá do Carovi para fechar as portas. Diz que tem coisas que é só vendo para crer. 

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

o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Diz que nem iria falar, mas irá contestar o colega 

Jaques que, espertamente, esqueceu de falar em Minas Gerais que, hoje, decretou estado de 

calamidade financeira, governado pelo PT. Cita que o Rio Grande do Sul foi governado pelo PT e a 

situação se agrava há duzentos anos. Com todo respeito “raparam” os depósitos judiciais nos quatro 

anos de mandato e o colega sabe disso. O vereador Jaques faz um aparte: Diz que pagaram em 

dia. O vereador torna a palavra e diz que “raparam”, e é muito fácil administrar com dinheiro, mas que 

não irá entrar em discussão faltando três semanas. Cita que o que temos que fazer, é o que acha, é 

fazer o que fazem aqui, que é manter as mãos limpas. Diz ser esse um exemplo que um pequeno 

município, uma pequena comunidade pode dar para o mundo, ou para o Brasil, que no Capão do Cipó 

não prendem vereador, não prendem prefeito, não prendem vice-prefeito. Acha que isso, apesar de 

parecer ser insignificante, é o que podemos bater no peito. Destaca que passaram muitos presidentes 

de câmara e questiona se deu algum “rolo” com alguma conta não aprovada, e que estamos já com 

dezesseis anos de prefeitos e questiona se teve algum prefeito que sofreu alguma penalização. 

Responde que não. Diz que pensa por aí. Quanto ao presidente Temer não poder falar no velório da 

Chapecoense, pede que imaginem o que é um presidente ir a um velório e não poder fazer uma fala 

em um momento trágico, por medo de vaias. Cita que hoje o presidente do Senado, Calheiros, que o 

da Band News chamou de Renan “Canalheiros”, o que diz achar que se adapta, pois tem onze 

processos no Supremo Tribunal Federal. Diz não ser um nem dois, são onze, levou nove anos para 

chegar ao Supremo para condenar o “cara”. Quanto à prefeitura posar aberta, diz que não sabia, mas 

lembra que uma vez levaram até o cofre, ou a chave do cofre. Questiona se lembram disso, que 

alguém foi viajar e levou a chave no bolso. Diz que ainda bem que levaram a chave e não o cofre 

embora. Diz que temos algumas particularidades, mas, graças a Deus, ninguém mexeu. No mais acha 

que temos que agradecer a Deus, como o Diego disse antes, quando disse que não iria falar, pelo 

momento que estamos, pois quando se viu no início do mês de dezembro lavouras tão bonitas, 

chovendo bem, se prenunciando uma excelente safra, como todos sabem que em torno de setenta 

por cento de uma colheita farta é o plantio vir em condições. Diz ser por aí e o “Pai Velho” mais uma 

vez vai iluminar o nosso “torrão” aqui do Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

presentes. Cumprimenta o Dilcione, primeiro suplente do PP, também a Lair que concorreu também 

pelo PT, pois trabalharam juntos. Cumprimenta também o professor Valdir, a Edite, ao Maurinho, o 
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senhor Clodomiro funcionário público e o Alcindo, que não perde uma sessão, e ouvintes da 87.9. 

Solicita a Secretaria de Planejamento uma troca de lâmpada no bairro Santo Antonio, na frente do 

senhor Tisott, e diz que eles já solicitaram há vários dias e não foram atendidos ainda. Deixa seus 

sentimentos aos familiares, pois não conhecia este cidadão que faleceu, mas é concunhado do nosso 

secretário da Agricultura, senhor Nelci Preto, então aos familiares os seus sentimentos. Diz que sexta-

feira presenciou, estava indo na Sicredi e tinha uma ambulância estacionada, e era o motorista seu 

Clodomiro e o William estava lá dentro. Diz que ficou até o prefeito chegar com a chave, e diz que tem 

fotos das três horas e quinze minutos e estavam lá dentro, a menina que veio ali, Aline, e que ficou 

com a Aline, mas ela também não tinha a chave, pois pediram para ela vim ali, mas não tinha a chave, 

e o colega Jaques teve, e é um descaso e não sabe o que aconteceu e que é preocupante a falta de 

atenção, e que todo o mundo foi saindo. Diz que a chefe de gabinete é sua vizinha, e que ligou para 

ela e não tinha vindo trabalhar, e deixou para alguém fechar e não sabe se um foi esperando por 

outro, mas que o mais importante é que ficou muita coisa ligada, e algumas salas de secretarias ali 

com ar condicionado ligados, pois ia ficar até segunda-feira, e portas abertas, isso ali presenciou e 

lâmpadas acesas em época de transição. Acha que fica ruim e quem perde é o nosso povo, e temos 

que apertar o cinto, temos, temos cortando de tudo um pouco, e temos que fazer  as economias 

também, luz acesa para quê e ar condicionado e um notebook e um computador ligado. Questiona se 

dá uma pane que a nossa energia está sempre em queda, e o prejuízo quem vai arcar, a prefeitura 

paga, mas o dinheiro é do povo e vai faltar para outras coisa. Não querendo achar o culpado, e não 

querendo fazer isso, mas foi uma falta de atenção muito grande , então fica o recado para que tomara 

não aconteça nunca mais isso daí. Sobre todas as medidas que o governo está tomando, pois 

roubaram todo o dinheiro do Brasil, pois roubaram, já disse isso aqui na câmara e não adiantava só a 

Dilma para sair, e que era para sair todo mundo e que tinha que fazer uma limpa naquilo lá, então 

tinha que ter saído porque tinha poucos, e se existe alguém que é culpado de alguma coisa, pense 

que um agricultor com sessenta anos, com sessenta e cinco se aposentar, pois  já trabalhou tanto na 

vida porque pagar INSS tem que pagar agora, se pagamos o fundo rural aquele e que é descontado, 

trabalhamos, pagamos, e desde crianças nossos filhos trabalham e não ter o direito de uma mulher se 

aposentar com sessenta anos, porque lá “em cima” eles estão roubando, já roubaram tudo. Acha que 

está sobrando pouca coisa, e aumentando combustível. Pergunta se é este o Natal que querem dar 

para o povo brasileiro, e acha que a reforma deve ser muito grande e acha que é uma atitude, mas a 

Amélia Lemos é contra as muitas medidas que estão por aprovar. E acha e confia no nosso Senado, 

que são pessoas responsáveis. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador usou os 03 (três) minutos de 

Líder de Governo junto com os 05 (cinco) minutos. Cumprimenta o Presidente, colegas, e 

munícipes presentes. Ouvindo questionamentos dos colegas que o antecederam diz que irá discordar 

do colega Jaques em alguns pontos quando ele atribuiu muitos erros, ao PMDB. Diz que é público e 

notório, e todo mundo sabe que gente boa e ruim existe em qualquer partido, tanto é que na própria 

família tem uns que trilham o caminho do bem e outros que trilham o caminho do mal. Nessa linha de 

raciocínio discorda plenamente atribuir ao PMDB coisas erradas que vêm acontecendo. Seguindo 
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nessa linha de raciocínio, diz achar que todos concordam a situação, por exemplo, do ex-presidente 

Lula e de Dilma, que está muito complicada, da mesma forma que concorda que esse Renan 

Calheiros, se ele deve, ele tem que ir para a cadeia, e isso é fato, não interessa de que partido for. Da 

mesma forma se Lula deve, se fez “mutreta” durante o seu mandato, para continuar, e Dilma também, 

acha que tem que ir para a cadeia, independente de partido, e doa a quem doer. Concorda com o que 

o colega Rodolfo falou, pois a gente tem que começar, muitas vezes, nas bases, e nos humildes 

cargos de vereadores, têm que começar a dar o exemplo por aqui. Com relação à situação do estado 

do Rio Grande do Sul diz que todo mundo sabe que se arrasta há anos e o Sartori está tendo uma 

virtude, e nem irá questionar se é certo ou errado o que está fazendo, mas está falando a verdade. 

Diz que o mínimo que se quer, enquanto eleitor, enquanto cidadão é receber a verdade de seu 

representante, e o fato é que os cofres “secaram”, e o governador Tarso Genro conseguiu pagara a 

folha dos servidores com os depósitos judiciais, que era uma briga que tinha e quando ia chegar a 

esse ponto lançava a mão dos depósitos e dessa forma ele conseguiu levar, só que os cofres 

“secaram” e o governador, hoje, pelo menos está tendo a coragem de alguma coisa fazer. Diz que é 

certo que está sendo doloroso, entende que chegar ao final do mês e não receber seu salário é 

complicado, mas à medida que a fonte vai secando é a saída que está se tendo, tanto é que foi 

decretado estado de calamidade financeira, pois a coisa não está brinquedo e, atribuir a um partido, 

discorda plenamente. Quando se fala em partido transporta aqui para o município, pois ganhar e 

perder faz parte e temos que mostrar mais hombridade ainda quando perde, e se perdeu uma eleição 

não é que tudo esteja errado, nem se ganha está tudo certo. Diz que a prova é o nosso município, 

pois se pegarmos a diferença de votos aí que isso se acirra mais ainda, muito pequena. Como falou 

na sessão anterior, tem a tranquilidade e a certeza de dizer que o PMDB, de Capão do Cipó, é 

comprometido com a comunidade, independente de nomes, pois não é um partido que queira 

promover vaidades pessoais, pensa no grande grupo e no município. Diz ser esse o grande propósito. 

Durante a última semana coisas o entristeceram, recebeu várias ligações de amigos, dizendo que, por 

exemplo, estão chegando a casas dizendo que o PMDB do Capão do Cipó está morto, está 

terminado. Diz que o PMDB não está morto e, inclusive, aproveita o espaço e já convida para no 

princípio de janeiro, o PMDB estará fazendo um grande evento com autoridades a nível federal e 

estadual, e convida os amigos filiados e simpatizantes, que cheguem à reunião, os ouçam, pois o 

PMDB é um partido aberto para quem quer vir, sempre estará de braços abertos para receber, 

conversar ideias e discutir o município. Aproveita o espaço, e não sabe o porquê, muitas vezes, se é 

por promoção pessoal, chegar e dizer que o PMDB está morto. Diz aqui alto, claro e em bom tom que 

o PMDB do Capão do Cipó não está morto, nunca esteve morto e nunca irá morrer, e sim irá crescer. 

Diz que irá crescer, pois dentro do partido ninguém olha para o seu próprio umbigo, ninguém pensa 

em vaidade pessoal, o objetivo maior é a comunidade e seu desenvolvimento. Diz ser com certa 

indignação que vem a isso, pois vê a política de uma forma diferente, ou tu chegas num partido, ou se 

filia num partido, ou é simpatizante e não é forçado, não é “a toque de caixa”, vem por que se 

identifica com as ideias, comunga dos mesmos pensamentos. Diz, mais uma vez, ter a honra, alegria, 

orgulho e satisfação de participar desse partido e entende que o partido pensa no município. Diz ser 
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essa a ideia, e para encerrar fica para início de janeiro um grande evento do PMDB, onde, já de 

antemão, todos estão convidados, filiados, simpatizantes, pessoas de outros partidos que queiram 

comungar com as ideias, discutir o município, estão todos convidados. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, e munícipes presentes. Diz que até tinha anotado algumas coisas para fazer, 

mas com a fala do Miguel vai lhe perguntar, pois muito bonitas suas palavras, mas acredita em tudo 

que falou aqui, porque o colega falou-lhe outra coisa no dia da convenção e antes também, e quer ver 

quem anda falando de casa em casa que o PMDB está morto, porque quer que o PMDB esteja bem e 

de pé para vê-los, e esteja bem de pé, e que esta pessoa que falou que PMDB está morto deve ser a 

mesma pessoa que disse que a reunião do PSD não ia juntar trinta pessoas, e que foi de casa em 

casa que não era para pessoas ir na reunião e que não ia juntar trinta pessoas, deve ser a mesma, e 

que têm que se juntar e pegar este cara. Diz que acha que os partidos nascem é da necessidade de 

ser ouvido e o colega Miguel sabe muito bem que não foi ouvida pelo PMDB, que sempre foi parceira, 

companheira e fiel ao PMDB, sempre, e se sai de um partido que faz vinte e um anos que esta e é 

filiada e vai sair dia vinte de dezembro, é da necessidade que foi. Acha que a frase certa para ser 

colocada é que foi respeitosamente convidada a se retirar do PMDB, pelo próprio PMDB, e então este 

negócio de dizer que o partido. Diz ao Miguel que daqui para frente, e que o partido vai ouvir as 

pessoas, daí concorda com o colega Miguel, porque se sabe que naquela reunião tinha quatro 

pessoas que concordavam com sua pessoa, e decisões foram tomadas, e sabe que o partido do 

PMDB não concordava com o restante, então só se vai mudar daqui para frente. Diz que quer o 

PMDB forte e de pé. A respeito do que o colega Jairo falou da prefeitura aberta, discorda e diz que 

não entra neste jogo, não venha dizer que as coisas foram feitas por acaso ou por gosto, pois 

ninguém da prefeitura ia deixa a prefeitura aberta por gosto ou prejudicar vocês. Concorda que foi 

uma total falta de responsabilidade, aonde se viu deixar uma prefeitura aberta, com todos aqueles 

bens e com ar ligado, e não sabe mais o que ligado. Questiona aonde que está a responsabilidade 

dos funcionários, quantos concursados e, principalmente, dos CCs que estão ali, então alguém tinha 

que ter a responsabilidade de chavear a prefeitura, mas erros assim na outra administração também 

aconteceram. Fala a respeito do Governador Sartori que ele está fazendo mais do que ele pode, mas 

sente muito os professores e militares estarem sentindo na carne. Diz que tem uma amiga professora 

que recebeu cento e oitenta reais no mês passado, ela trabalhou os trinta  dias corrido para receber 

cento e oitenta reais. Acha que o governador tinha que buscar legalmente alguma coisa para não tirar 

do servidor que menos ganha. Cita que o judiciário além de tudo entro com esta lei que é o auxílio 

faculdade e o auxílio moradia, é a pouca de uma vergonha, o Michel Temer não é porque é do  

PMDB, os dois, a Dilma e ele, pois quase ninguém presta, quanto dos deputados federal, quanto dos 

senadores, como do presidente, como do vice, os estadual também tem gente que peca muito, pois 

tinha que fazer um pouco, e tem que saber que ninguém chega lá, nenhum vereador, nenhum 

prefeito, nem deputado, nem governador, nem o presidente e nem o senador, não chega no cargo 

com o voto de cada um de nós. Ressalta que o pessoal se queixa e fala dos políticos e ninguém faz 

alguma coisa para mudar, a prova disso que no movimento gay tinha dois milhões e meio de pessoas 
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e no de agora dois vírgula cinco mil pessoas, o povo do Brasil é desunido nessa parte, e a quem está 

na política está pregando uma coisa, e diz que não precisa da política e não vai se meter, então deixe 

que os sem-vergonha tomem conta, que os canalhas tomem conta. Acha que o povo tem que tomar a 

sua posição. 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. Inicia falando que um deputado em três mandatos se aposenta e um trabalhador 

e uma trabalhadora rural sessenta e cinco anos, a partir de agora. Diz que o nosso Congresso 

Nacional quer tirar o poder dos juízes, vergonhosamente, para se livrarem da Lava Jato. Diz que a 

Regina falou bem, pois nós que os colocamos lá. Diz que o Congresso Nacional, hoje, em retaliação 

ao Sergio Moro, resolveu criar uma lei que juízes também têm que ser punidos. Pede que imaginem o 

Marcelo Odebrecht que tem duzentos e vinte políticos para entregar na delação premiada. Cita que 

eles irão criar uma lei, antes, para se safarem. Fica pensando o trabalhador do campo, da colônia, das 

cidades pequenas, que trabalha das seis da manhã às dez da noite, um leiteiro tirando leite, se 

aposentar com sessenta e cinco anos e um deputado com três mandatos, um governador 

aposentadoria vitalícia depois de quatro anos no governo, mais de trinta mil por mês, carro e 

assessores, e nós que pagamos a conta. Diz que a gasolina esses dias deram uma abaixadinha que 

os “cara” dos postos diziam que não iriam baixar, pois o estoque era velho, e custou o estoque, até 

acha que não terminou até hoje e agora já deu mais um aumento de oito por cento na gasolina e nove 

no diesel,  aí o mercado sobe e tudo sobe. Ressalta que botaram aquele pacotão lá para vinte anos 

que só sobe o salário se tiver inflação, aqui só na gasolina já entrou inflação, depois do pacotão já 

resolveu aqui. Diz ficar pensando que nós aqui, como o colega Miguel falou município pequeno, se 

orgulha de fazer as coisas corretas, vereadores, presidentes de câmara e ninguém é “apontado”, 

assim como os prefeitos também não são. Questiona se lá para “cima” escapa alguém, e responde 

dizendo ser muito difícil e eles fazem os conchavos políticos deles, que o Renan está querendo cair e 

o Viana, do PT, que está entrando lá estavam de reunião na casa do Renan Calheiros, por que o 

“barco está afundando” com duzentos e vinte, e esses duzentos e vinte salvam o pessoal. Diz que 

isso aí fica feio para o povo brasileiro. Cita que nós tínhamos que mudar as leis, ter leis dos países 

estrangeiros, pois acha que a coisa aqui iria mudar. Ressalta que cadeia é só para pobre, e o rico 

bota aquela porcaria na perna e sai, fica em casa escutando televisão, melhor coisa que tem, é só 

roubar bastante e vai. Diz que lhe ligaram e vai falar sobre motorista cedido para a Saúde, está 

levando as pessoas que não aguentam a catinga de cigarro mais, mulheres lhe ligaram e não vão 

mais, não saem mais com motorista, que não é motorista, é CC, fazendo transporte na Saúde, mas 

dizem que não dá para aguentar no carro. Diz que lhe ligaram que esses dias quase capotaram, 

plainou ali para o lado do assentamento, bateu espelho no ônibus e a mulher não vai mais se for esse 

motorista. Pede que tenham cuidado, pois tem pessoas doentes que levam e não respeita buraco, 

cruza por cima, com pessoas que têm que ir de maca, que é o Thiaguinho, e vai correndo. Diz que 

tem que ter respeito, devagar com essas pessoas, e que botem pessoas que vão mais devagar. Fala 

aqui, pois pediram para falar na câmara. Diz ao pessoal da Saúde que tenha mais cuidado e bote um 

motorista que cuide das pessoas direitinho, pois sabem quem cuida, são os da Saúde, e não botem 
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os “cara”  que passam fumando e depois entram no carro e as pessoas não aguentam mais viajar 

com essa pessoa. Falou e está falado. 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. Não irá entrar no mérito do 

nosso estado, pois sabe que lá eles julgam eles mesmo, até quando liga a televisão chega dar tristeza 

de ver. Gosta muito mais de falar do nosso município, pois a política que é feita aqui é séria, honesta, 

onde conhece as pessoas no dia a dia, trabalhando nas comunidades, visitando as pessoas, tomando 

aquele chimarrão gostoso e ver qual a melhor qualidade de vida para o nosso município. Diz ser essa 

a política do Capão do Cipó, com dezesseis anos de município, todo mundo se conhece, a política 

sempre foi séria, sempre foi honesta e isso é a diferença. Diz que o que mais vale à pena, hoje, em 

ser político no município, é conhecer as pessoas e o caráter das pessoas, que representam seu povo. 

Para si isso vai ficar a marca no Capão do Cipó, e lá para “cima” deixem que façam o que quiser, pois 

não tem como proibi-los, pois são julgados entre eles mesmos, mas fica triste. Nesse domingo que 

passou, até os colegas Regina e Jairo estavam juntos, aqui na praça central, o qual agradece ao 

pastor Pedro pela organização. Diz não saber se é Pedro o nome. A vereadora Regina faz um 

aparte: Diz que o nome é Fabiano. O vereador torna a palavra pedindo desculpas pela troca do 

nome, agradecendo ao pastor que fez uma oração a todo o povo cipoense, para os futuros 

representantes, futuro prefeito e vice-prefeito do município. Agradece pela atitude de fazer esse 

agrupamento de pessoas para abençoar nosso município. Deixa o agradecimento em nome da sua 

família e do povo. Sobre o fato que aconteceu na sexta-feira, muitas pessoas lhe ligaram, sempre está 

andando pelo município. Acha que tem pessoas responsáveis, não sabe qual motivo dessa porta ter 

sido deixada aberta, da prefeitura. Fica triste, pois é patrimônio público, da comunidade, e algum 

responsável teria que ter ficado para fechar a prefeitura. Pede que imaginem se as pessoas não 

chegassem naquele momento e não vissem que a porta estava aberta, iria ficar até segunda-feira a 

porta aberta. Acha que foi um erro e pede que nunca mais aconteça isso, pois tem vários patrimônios 

públicos. Diz que tinham deixado ar condicionado ligado, ventilador, computador. Parabeniza ao 

Clodomiro, que se faz presente, pela atitude do mesmo, um ato que o mesmo tirou foto, gravou, para 

depois não dizer que não foi. Parabeniza o responsável que ficou até o prefeito vir de Carovi e fazer o 

fechamento da prefeitura. Agradece os operadores, o secretário e o prefeito e o seu Vitor, que doou 

as pedras para a comunidade sua, ficou muito boa a estrada. Já falou, diz ao colega Ibanez, sobre a 

estrada do Rincão dos Palharini, e pede que o secretário mande fazer até o Atílio, seu Adão, Diego e 

na estrada geral. Pede no Rincão dos Vieiras, que seja feito patrolamento passando Jota Becker, 

Paulinho até o seu Zeferino, indo no Passo da Areia. Cita que sábado tem jantar-baile no CTG, o 

“Ratão”, que é o patrão, está convidando toda a comunidade cipoense para a entrega das carteirinhas 

dos sócios que ajudaram “levantar” o CTG. Fica o agradecimento aos membros da diretoria e convida 

a comunidade para que sábado venha participar da janta no CTG, no valor de quinze reais, preço de 

barbada, e a comunidade se junta e participa no sábado. O resto só diz que dias melhores no Capão 

do Cipó, com certeza virão, mas com a força de Deus junto com a comunidade irá crescer cada vez 

mais o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 
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SANTOS (SD): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Ouvindo os 

colegas, os pronunciamentos, até tomou nota de uns tópicos. Começa pelo vereador Jaques, a 

respeito da atual situação do país, que tem que ser falado, mas como diz seu colega Rodolfo, a coisa 

não vem de hoje, o problema de hoje, do governo do estado e do governo federal, é do passado que 

vem. Sempre dizia na câmara que tudo que se empurra para baixo do tapete, um dia você vai ter que 

limpar, toda a podridão. Cita que a vereadora Margutti foi feliz quando disse que deveria ser limpo o 

Congresso. Diz que quando tiraram a Dilma, foi um que disse aqui que deveriam ter tirado todos, tudo 

é podre, tudo é contaminado, até estão dizendo na internet que não se pode mais se manifestar a 

respeito de política, então está aproveitando “baixar a lenha” enquanto são colegas até trinta e um de 

dezembro, está “baixando o sarrafo” neles, cada dia dá mais uma mão e o que está “lascando o pau” 

neles, dando para terminar. Diz que é brincadeira dizer que um senador da República se aposenta 

com trinta e quatro mil, fora as mordomias, é só o básico desses safados. Pede que imaginem 

quantos safados temos que pagar nesse país. Diz a cada colega, que o pior é que Collor de Mello 

tiraram de lá, presidente da República, por safado e hoje é senador da República. Pergunta quem é 

que botou o safado de volta. Responde que foi o povo e que temos que lembrar que o mesmo safado 

que está lá foi botado pelo povo. Diz que não tem cura, pois a coisa está tão podre e contaminada que 

o povo esquece, passa quatro anos e os “cara” se candidatam e se elegem de novo, os mesmos 

podres. Diz que a coisa chegou a uma contaminação que não sabe qual é a solução a tomar. 

Ressalta que os “caras” esquecem o que tu faz, se faz de bem se esquecem do bem, faz de mal os 

“caras” esquecem e votam de novo. Diz a vereadora Regina, pois tomou nota por tópicos, e ficou 

vendo que a colega disse que quer mudar, concorda que tem que haver uma mudança, inclusive no 

município, mas quando a colega estava falando do Sartori, como todos os colegas aqui “sentaram a 

ripa” no Sartori, diz e, inclusive cita o Jaques que vai ser vice, acha que vice tem que ter as mesmas 

responsabilidades das coisas erradas que o prefeito, tanto quanto o governador. Diz que a colega tem 

um governador, que está formando um partido, que é do partido da colega, o Cairoli, que estava aqui 

uma semana atrás. Destaca que se as coisas estão erradas o Cairoli também é responsável, e se as 

coisas estão erradas aqui não culpa o Meneghini, tem que culpar o Anselmo também. Acha que a 

coisa tem que ser dividida entre os dois, se elegeram junto. Pergunta se agora o responsável é a 

Dilma. Responde que é o Temer, mas ele se elegeu com a Dilma, não foi sozinho para governar e não 

pode culpar só um, tem que ser os dois. Diz que os dois formam a legenda e as coisas têm que ser 

divididas. Acha que não temos que defender ninguém, pois como disse o colega Rodolfo, se está 

errado está errado e não dá para “passar panos quentes” nessa gente e temos que cobrar sim. Diz 

que lhe falaram em cobrar, está cobrando a respeito do seu Ataíde, o qual esteve na Saúde, o qual 

agradece a Gislaine pela boa vontade dela, encaminhou para a Procuradora para dar uma declaração 

do por que não compraram o remédio para aquele homem, que está passando por uma situação 

crítica. Diz que ele foi ali e a doutora negou uma declaração dizendo o motivo que o governo do 

estado não repassou a parte dele. Diz, sinceramente, não entender a Procuradora do município, e 

gostaria que fosse alguém da família dela que precisasse para ver qual a atitude que iria tomar. Diz à 

doutora, lamentar muito a sua ignorância. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 
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DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Diz que vem 

contente na tribuna, hoje, dizer que semana passada na Secretaria do Planejamento esteve o 

engenheiro que veio fazer a vistoria da 377, que é do Bird, e passou para o pessoal, para a 

engenheira e para o Cristian, a informação de que até dezembro a 377 está trafegável. Com isso diz 

que até o final do ano teremos condições de andar na 377 sem buracos, e até março fica feita a outra 

camada, não sabe se é a camada selante, como chamam, mas vão aprontar e até março estará 

concluída. O vereador Rodolfo faz um aparte: Pergunta se toda ela. O vereador torna a palavra e 

diz que toda até a entrada nossa aqui. Acredita que sim, pois já está perto. Dá graças a Deus, pois a 

nossa saga de sacrifício, pelo menos na estrada, vai acalmar. Convoca o povo cipoense, os 

gremistas, para amanhã após o jogo uma grande passeata, quinze anos e vamos comemorar o título 

com grandiosidade depois de assistirmos a vitória do Grêmio, na Arena, em cima do Atlético Mineiro, 

se Deus quiser. Diz que se vê que as do Inter têm saído até umas quantas, até o Maurinho se faz 

presente, e, geralmente, tem uns gremistas no meio senão a coisa não fica bonita, é pouca mesmo. 

Conversando com o prefeito municipal, hoje, tem informações que nosso décimo terceiro são até 

sexta-feira, certamente até sexta-feira estará nas contas, até essa informação foi repassada em rádios 

das regiões, e que o salário do mês também está garantido, encerrando assim o seu mandato sem 

atrasar um dia de salário do funcionalismo público, pelo contrário, a maioria dos meses foi pago dois 

ou três dias antes. Diz que, certamente, nosso salário de dezembro deve sair antes do Natal, se Deus 

quiser. Agradece a todo o pessoal da Quadrangular que teve a feliz ideia de fazer esse culto em Ação 

de Graças ao nosso município, a todos os eleitos, para que comecemos um ano novo com bastante 

saúde, felicidades e bastante progresso no capão do Cipó. Diz que não queria entrar em assunto de 

partido, mas não  tem como não, pois, muitas vezes, vê coisas que  não deveriam estar acontecendo. 

Diz isso, pois saímos de uma eleição a poucos dias e cria-se um partido novo em Capão do Cipó, 

direito democrático de qualquer cidadão, cumprindo todas as prerrogativas necessárias para a 

criação, é normal. Parabeniza a Regina, que é uma das integrantes desse partido, até semana 

passada tinha mais integrantes aqui na Casa, das quais até mencionadas pela colega aqui, que é um 

partido independente, que veio para fazer a diferença aqui, só vai pedir uma coisinha ao pessoal do 

PSD, inclusive integrantes do seu partido que se filiaram, que foram três até agora, pois pesquisa na 

internet, no filiaweb, todo dia está lá, tem a senha do seu partido e saiu três integrantes: Gringo 

Tamiosso, a Tanise e o Maicon, saíram do PDT integrando o PSD, e que procurem, vão procurando a 

comunidade para se filiar, um direito de todos, mas tem o primeiro suplente de vereador que, se caso 

ele sair, o que ele disse que não vai, já passa para o segundo suplente, e caso de uma “zebra” 

consigo ou com o “Manjolo”, ele não é mais o “cara” indicado a entrar aqui. Diz que procurem outros e 

deixem os seus candidatos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: O vereador usou o tempo de Líder de Governo 

juntamente com os 05 (cinco) minutos. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, 

Líder de Bancada, PMDB: Diz que a Igreja Quadrangular está de parabéns, os louvores bons, 

estavam ali alguns políticos que vão assumir dois mil e dezessete. Parabeniza o grupo, em nome do 

pastor, a Marizete e o grupo de louvor. Diz ao presidente Alacir que até conversaram a respeito dos 
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papeis da feira, da quinta Expocipó, como era presidente é seu nome que está em jogo, e diz aos que 

vão assumir a prefeitura em janeiro dois mil e dezessete, falem com a coordenadora Micheli para ver 

os papeis, que sempre falou e o colega Ibanez também para por numa caixa, para deixar na 

Secretaria da Fazenda os contratos, porque a parte da prestação de contas está tudo legal, mas os 

contratos, com os telefones de todos que vieram expor na feira, para ser encontrados eles,ficou com 

ela e ela ficou de deixar na prefeitura, então está passando esta responsabilidade para vocês e depois 

vocês não têm o direito de lhe cobrar nada, e que vocês vão atrás destes papeis porque o que podia 

fazer fez. Destaca que quando pegaram não tinha um papel, um nada, um telefone da feira, o seu 

Alcides disse que foi tudo queimado. Diz que o PSD está com face agora, e quem quiser pode 

acessar. Diz para o colega Jairo que vão convidar do PP, PT, do PSD, vão convidar de qualquer 

partido, toda pessoa que quiser vir vai ser bem vinda, e não sabe o porquê não vai procurar o partido 

do colega, porque são pessoas boas e só querem pessoas boas, e vai procurar tudo e quem quiser 

vir, será muito bem vindo. Quanto a preocupação do seu amigo, diz que ele tem que dar um jeito 

nisso daí e mudar o modo de pensar, pois estão fazendo o mesmo papel que ele faz. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa a palavra à vice-presidente. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Comenta que tem pessoas que estão se filiando no PP, 

umas vinte pessoas estão os procurando, sendo de outro partido PP está com as portas abertas, 

quem quiser se filiar não tem problema é bem vindo, a hora é agora e estão contando com vocês se 

achar que fizeram um bom trabalho. Destaca que respeitam todos os partidos do Capão do Cipó, faz 

parte da democracia e é mais do que justo dos partidos, só tem uma coisa, filiado não quer dizer voto, 

mas que sejam todos felizes os partidos que estão e se achar que não está bem procure outros. Fala 

que aqui no Capão do Cipó as coisas funcionam, basta ver que o pagamento do décimo terceiro está 

saindo, os prefeitos daqui se preocuparam com os funcionários públicos, todos que passaram por 

aqui. Fica contente de ver que o município está andando, os funcionários estão contentes, e é o que 

querem para a comunidade. Fala que daqui uns dias está saindo daqui, são poucas sessões com 

alguns colegas, e o que querem é que os novos cheguem aqui, tenham sucesso, que façam um bom 

trabalho e que sigam o trabalho aqui que o município não para, o município precisa crescer e vai 

crescer cada vez mais, podem ter certeza, entra que entrar, saia quem sair o município sempre vai 

crescer. É o que deseja para todo o pessoal do Capão do Cipó. Fala que hoje tem a eleição da 

diretora, não sabe quem venceu, se a chapa única venceu ou não, mas daqui a pouco vão saber o 

resultado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

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

como diz o seu colega Rodolfo, que tem ainda três sessões, tem muita coisa que não vale a pena, 

concorda plenamente com suas palavras, tem certas coisas que não recompensa mais e o que 

fizeram em quatro anos não vai fazer em três sessões, isso é uma coisa lógica. Como diz o colega 

Alacir, são livres, cada partido e criação de novos partidos é bom, ideias novas, o próprio elogiou a 

colega Regina naquela sessão que a mesma disse que quando não se sente bem tem que formar 

uma sigla nova, um novo partido. Diz ser graças a Deus que o Renato hoje andou consultando, 

continua com aquele pé com problema, ele torceu, quebrou ou trincou o osso do tornozelo, mas está 
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se recuperando. Se sente muito feliz, diz ao Renato, por você ser um grande ser humano, uma grande 

pessoa. Diz estar feliz porque tem pessoas que, realmente, gosta, se dá bem, tem um bom 

relacionamento, e elogiava o Renato, é um grande ser humano e que o seu voto é dele. Cita que ele 

queria entregar o partido final do ano, mas gostaria muito que você continue, quer que você continue 

a frente da Solidariedade e, como dizem os colegas, tudo que vim é bem vindo, só lamenta quando 

sai, quando perde. Diz à colega Regina que todos os partido perdem, não vão contentar todos, 

perderam companheiros que lamenta e que acha que fizeram campanha, mas que perderam com o 

Solidariedade dois ou três, foram as pessoas que mais deram a mão e por isso diz que não contenta 

todos, nem Deus, mas este é o caminho natural e é muito tranquilo nisso. Agradece e devolve a 

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

não é o fato de sair do partido, e outro, simplesmente não contestam nem uma forma de alguém sair 

do seu partido, o que se refere é que quem sai não é PDT, como disse que falou na tribuna passada. 

Até não queria nem tocar nesse assunto, pois aquele que honra a camiseta não vai sair do PMDB, 

não vão sair do PP e nem do PDT, sai aqueles que nunca foram. Fala que o trabalho continua, graças 

a Deus, começou uma linha de crescimento nunca visto e está torcendo que chegue a próxima 

eleição. Diz que é engraçado que tiveram dois partidos novos, o PSD e o Solidariedade, não é porque 

está crescendo o PSD, pois ao invés de aumentar as nossas bancadas, diminuíram, e agora para dois 

mil e dezessete só três partidos na câmara. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Diz que ficou bom porque a mágoa sai 

daqui e dali, e diz que nunca foi na casa de ninguém filiar no PT, e se alguém é filiado porque iam a 

sua casa para se filiar, mas que nunca correu atrás de ninguém. Diz que tem uma coisa para dizer a A 

ou B, que geralmente uma pessoa que não tem uma postura dentro de um partido, e que não está 

falando da Regina porque saiu, e que a mesma sabe porque ela não foi presidente aqui da Casa, 

porque o PMDB não deixou, e se estivesse ficado nas Obras ela teria sido presidente da câmara, eles 

não quiseram que ela fosse, e esta é a preocupação. Diz que o PT assim, todos os “caras” que 

trabalharam, “mamaram” dentro da prefeitura quando tinham um acordo, os que não eram PT dá para 

botar no bolso, e hoje não são PT, e assim é no partido, e que trabalham na prefeitura e hoje não são 

mais, assim é no PMDB e assim é no PP, e assim é só gente querendo botar dinheiro no bolso, e 

duvida que a pessoa tenha uma postura e ser filiado sempre num partido e um exemplo que tem que 

dizer para o Maurinho aqui, o Maurinho faz vinte e nove anos que conhece no Capão do Cipó, desde 

que fundaram o PT o Maurinho sempre foi PT e nunca trabalhou e que aqui na câmara deram uma 

rasteira para diminuir a escolaridade e o prefeito e o Anselmo simplesmente soltaram o piá dele, que a 

dois meses era Coordenador de Estrada e não foi por isso que o Maurinho não quis sair do PT e ficou 

no PT, que deram uma rasteira no piá dele aquela vez e diminuíram a escolaridade aqui e o voto do 

Ibanez não deu, e era contra diminuir e quem simplesmente “pagou o pato” foi o piá do Maurinho. 

Ressalta que quem quiser se filiar no PT, se filia, mas que não corre de atrás. Agradece e devolve a 

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

vezes, colega Jaques acontece dos prefeitos, das autoridades serem eleitas e que, por vezes, 

convidam umas nulidades que não têm voto, que não têm competência para ocupar cargos, enquanto 
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pessoas que têm fundamento, que ajudaram na campanha são bandeadas de lado. Torce que o 

prefeito Froner não esteja começando a cometer este ato de novo, e que fique este recado ao seu 

Osvaldo Froner. Fala que deseja para o Maurinho, hoje, uma ótima segunda-feira, fica dito para o 

mesmo e que sabe que senhor é seu amigo. Diz, tirando a politicagem, sabe que voltou para a granja 

do seu Meneghini, ajudou plantar, colher e ficou faceiro de dizer que o homem vai fechar as contas. 

Sempre ouvia que não iria fechar as contas, quer iria faltar dinheiro, mas pela amizade que têm, fala 

que não esperava nada diferente daquele cidadão chamado Alcides Meneghini, e de que fosse 

entregar a prefeitura com “rabos” para trás nunca pensou uma coisa dessas, mas hoje quando saiu a 

notícia aqui foi bom. Fala que estava a mulher do Cabral, do Rio de Janeiro, que está presa, ela 

comprou uma taça para tomar água, diz à dona Mariza que se faz presente, taça de dois mil 

setecentos e setenta reais, comprou um conjunto de seis taças, e o marido, este marido ele é bom, 

deu um anel de trezentos e trinta e poucos mil e um brinco de seiscentos e poucos mil, de aniversário 

de dez anos de casamento. Questiona as senhoras que estão aqui se não mereciam um marido 

desses. Pergunta o que a colega Marilene acha, um milhão de reais em dois presentes. Pergunta 

também a colega Regina, e diz que isso é uma “beleza”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Voltando a 

tribuna diz que a colega Regina quis mencionar sua pessoa, tanto é que seu partido, e vai ter que 

argumentar, o partido tanto é que deseja sucesso a vocês que trilhem um caminho do sucesso, e de 

forma alguma, não sabe qual o motivo que puxou e se fez que a colega se sentisse ofendida, que não 

foi sua intenção e não quis dizer isso aí, só quis dizer que as pessoas que estão em casa, e 

aproveitando este grande espaço aqui da câmara e da rádio noventa e nove, diz às pessoas que 

estão em casa e que prestem atenção no que vão dizer, não deem ouvidos a quem chegar a sua 

residência dizendo que o PMDB está morto, o PMDB está vivo e  muito vivo, tanto é que reitera o 

convite, novamente, que  em janeiro  vai fazer um grande evento com autoridades aqui, a nível 

Estadual e Federal, onde todos  filiados, simpatizantes, e pessoas que também queiram  se filiar no 

partido do PMDB estão convidados. Diz ter gente de tudo que é partido, afinal o interesse é Capão do 

Cipó, e então encerrando e de forma alguma quis ofender alguém, e só quis deixar claro que o PMDB 

está muito bem. 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: CONVITE, da 

Escola Roseli Correa da Silva, para formatura de conclusão do Ensino Fundamental, às 20h30min do 

dia 14 de dezembro.  CONVITE, da Escola Roseli Correa da Silva, para formatura de conclusão da 8ª 

série - EJA, às 20h30min do dia 14 de dezembro. Após o senhor Presidente convida aos 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”, reprovado por 06 (seis) 

votos contra e 02 (dois) votos a favor. 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”, 

reprovado por 06 (seis) votos contra e 02 (dois) votos a favor. PROJETO DE LEI 027/2016, do Poder 

Executivo, que “Altera regime de trabalho do cargo Técnico Científico I, “Veterinário” e dá outras 

providências”, reprovado por 06 (seis) votos contra e 02 (dois) votos a favor. Após o senhor 
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Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 13/12/2016, 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, 06 de dezembro de 2016.  

 

 

 

 

 

 


