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ATA N° 42/ 2016 (Ordinária) 

 

Aos 13 (treze) 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 41/2016, da Sessão Ordinária do dia 06/12/2016, 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 e informa que a vereadora Marilene Margutti não se faz presente motivo 

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

munícipes presentes. De imediato faz convite, a pedido da diretora da escola, que, amanhã de tarde, 

o Papai Noel irá chegar à escola Macedo Beltrão do Nascimento, todas as crianças do rincão estão 

convidadas e do Passo do Tibúrcio, terá transporte, as linhas farão normalmente, já é uma tradição 

daquele educandário a realização dessa chegada e fica o convite, para quem os escuta, ir lá à escola. 

No mais, hoje queria conversar com o Maurinho, até ligou para ele, pois atrasaram a sessão cinco 

minutos para ele chegar a tempo e irá contar três piadas ao Maurinho: uma diz que o Beira Rio agora 

não abre mais aos domingos; outra é que três coisas coincidiram esse ano, que foi o Inter que caiu 

num domingo, Natal vai cair num domingo e Ano Novo num domingo, mas a que achou mais 

interessante é a que o médico está examinando o paciente e diz para o paciente dizer A, e o 

“coloradinho” diz B (risos). Com essa brincadeira diz ao Maurinho, e aos que estão em casa pela rádio 

Cipoense que o futebol no Rio Grande do Sul é uma gangorra, uma hora alguém está em cima e outra 

hora está na parte de baixo e sempre foi assim e resta aos colorados, falando o português aqui de 

Capão do Cipó: “lamber as feridas”, e tirar disso mais ou menos quando o grêmio esteve na segunda 

divisão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): A 

vereadora não se fez presente motivo saúde. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO 

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

hoje é em função até de estar, nesse momento, trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente, 

desempenhando conjuntamente as suas atividades e tem, constantemente, vindo pessoas até vendo 

o que fazer ou até mesmo relatando de problemas de arvoredo, ou hortaliças, enfim, culturas que são 

de subsistência e, muitas vezes, atingidas por deriva de defensivos. Diz que temos que ter bom senso 

e calma ao falar ou questionar sobre essas questões, pois hoje, por exemplo, se tirar o defensivo 

agrícola de circulação, o mundo passa fome, e essa é a grande verdade. Ao mesmo tempo, diz que 

tem que haver um certo cuidado. Fala isso, pois bastante gente dos assentamentos lhe questionou 

isso, pois é onde se tem mais agricultura de subsistência, são plantados muitos hortifrutigranjeiros, e 

hoje teria que se ter, por essas questões e analisar os dois lados, quando usar o produto, usar dentro 
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da recomendação técnica, dentro do receituário agronômico, cuidando questão de ventos. Diz que 

esse é um assunto para ser amplamente discutido, pois por um lado o defensivo, ele é necessário, 

não se produz hoje sem defensivo, é um fato, e por outro lado tem culturas que são atingidas, 

principalmente, pelo uso. Entende que quando o defensivo causa um dano, muitas vezes é por 

questões de alguma dosagem meio acima do recomendado ou questão de vento. Levanta esse 

questionamento, pois foi até motivado a levantar essa questão, mas acima de tudo que fique a 

mensagem de se ter muito bom senso quando se tratar dessas questões. Diz que num primeiro 

momento se ter um cuidado quando for usar na questão de vento e dosagem, pois muita coisa vai se 

resolver. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Parabeniza toda a 

patronagem do CTG General Gumercindo Saraiva, que no sábado fez um belíssimo jantar baile, 

parabéns as cozinheiras, a recepção e ao novo prendado do CTG que recebeu as faixas, então 

sucesso sempre para o nosso CTG. Cumprimenta aqui os companheiros do novo partido que surge 

aqui no Capão do Cipó, PSD, o Marquinho Peixoto que está chegando aí com uma turma, estarão 

fazendo uma rodada de xis lá na localidade de Palmeiros, pois vão filiar umas pessoas lá e ele veio 

prestigiar este vento, então daqui a pouquinho estará lá na localidade dos Palmeiros numa turma de 

amigos. Comenta sobre o asfalto que o pessoal lhe pediu para falar, que muito dizem que agora no 

fim do mandato, mas para quem pode falar explicou que este dinheiro é um recurso que só chegou 

agora, e o que sabe não foi isso que o Miguel disse, pois o recurso do asfalto é uma emenda que só 

chegou agora, não é que administração deixou para fazer por último, o que lhe passaram e que se 

informou, é que esta emenda chegou neste final de ano. Diz ao colega Miguel que pode falar. 

Vereador Miguel fez um aparte: Diz que a questão do dinheiro a mais que veio foi em função a 

repatriação, pois tinham uma previsão “x” e como houve esta repatriação foi rateado para alguns 

municípios, como para Capão do Cipó, e veio o percentual cabível, então era um dinheiro que o 

município não esperava.   A vereadora Regina retoma a palavra e diz que é uma verba que não 

esperava. Diz ao presidente Alacir que ontem lhe ligou dois agricultores quando estava no mercado 

do Seno e um lhe chamou para conversar a respeito do terreno, se vocês entrarem em contato com o 

pessoal da ArMissões para saber, e que até lhe pediram para falar para vocês, para quem vai assumir 

a nova administração, se empenhar o suficiente. Este ano como explicou o dinheiro está disponível 

até trinta e um de dezembro deste ano, para o município de Capão do Cipó não perder este dinheiro, 

pois se nós perdermos este dinheiro, a FEPAM vai dar o entendimento que Capão do Cipó não quis 

este dinheiro e abriu mão, então dificilmente a gente vai conseguir de novo ser contemplado com este 

recurso para construção deste depósito de embalagens agrotóxicas. Diz que depois na fala do colega 

Alacir que o mesmo comente alguma coisa que já tinha lhe passado nesta responsabilidade de vocês 

verem o possível para nosso município não perder esse recebimento de embalagem para o agricultor 

e como o colega também é agricultor é muito importante, e só em Santiago que recebe, e assim como 

nós tem muita gente que está dando o destino não correto para estas embalagens. Fala que para os 

agricultores, além de comprar um produto que é caro e pegar e depois colocar num caminhão e levar 

em Santiago é uma mão de obra muito grande, então assim se tem a possibilidade de ter aqui para o 
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município e para os agricultores. 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. Respondendo a pergunta da colega Regina, diz que esteve falando 

com seu Odilon, e ele ofereceu o terreno há pouco tempo e não quiseram, inclusive veio à moça lá de 

São Luiz Gonzaga e não quiseram, ele esteve em sua casa e falou isso, pois falou a ele sobre esse 

projeto e ele lhe disse isso. Diz estar usando as palavras dele. A vereadora Regina faz um aparte: 

Acha que não deu, pois essa é uma área que tem coordenadas, tem que ter uma distância certa do 

asfalto, de nascentes, de área urbana. Como exemplo diz que o Guta também tinha cedido um 

terreno, só que área dele não deu por que era perto do rio. Diz ter várias coisas que podem 

atrapalhar. Acredita que não querer não foi, e sim não se enquadrou nas exigências da Fepam para 

poder fazer, pois ela lhe liga sempre para saber disso. O vereador torna a palavra e diz que ele só lhe 

falou que lá não quiseram fazer. Está colocando as palavras dele, quando esteve em sua casa. Cita 

que na época, tinha que ter sido procurado outro terreno já que não sabe qual é o motivo que não deu 

na dele, pois agora em dezembro e fim de ano é muito difícil pegar licenciamento ambiental e fazer 

tudo isso, só isso leva seis meses e duvida que consiga antes. Sabe que é difícil, e ele esteve lá, 

quando ouviu que comentaram na câmara, e disse que não quiseram fazer, que ofereceu o terreno e 

não quiseram. Diz isso para esclarecer. Fala que quem escutou essa semana o Jornal Nacional, 

quando começa falar “lá de cima” se envergonha, não escapa ninguém. Diz que irá faltar cadeia, pois 

presidente do Senado, presidente da República agora, e depois não é “troquinho” são milhões, e a 

coisa complica. Diz estar aqui falando as coisas, do asfalto que chegou o dinheiro agora para fazer, 

está sobrando dinheiro no cofre de meia dúzia no Congresso Nacional. Diz ser lamentável para o 

País, muitas vezes faltando dinheiro para a Saúde, que o pessoal precisa, sabe que precisa e lá um 

relógio, não sabe se viram na televisão, de vinte mil dólares, e o “cara” não tem como negar, pois o 

“cara” primeiro tirou a foto do relógio antes de entregar. Diz que um relógio de vinte mil dólares. Cita 

que um brinco e um anel, um milhão de reais. Não sabe do que são, mas que isso é só em mão de 

político lá em Brasília, e nós aqui esperando um “troquinho” para asfaltar, para ajudar a Saúde. 

Agradece que veio essa repatriação, mas é dinheiro de desvio também, para ajudar ao povo. Destaca 

que se for querer começar a falar, sobra assunto. Diz que aí falam que não aprovaram as contas de 

tal prefeito, ou com ressalvas, por causa de “troquinho” e lá os ministros agora quiseram criar uma lei, 

a qual podem ter certeza que vão criar agora e desengavetar aquela do Renan Calheiros, que esses 

dias atrás ele ia arquivar, mas parece que acharam ele com doze processos, acha que ele vai “meter” 

lá tirando os poderes dos juízes, e quem paga a conta é o povo. 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. Cita que 

a colega comentou do grande jantar-baile, sábado, no CTG, onde o patrão Cido, popular “Ratão”, 

como todos conhecem pediu para deixar agradecimento a toda diretoria, às pessoas que ajudaram, 

trabalharam e que foram participar, pois sabiam que estava acontecendo outro evento em Santiago, 

que era o grande rodeio da sede, muitos laçadores lá presentes, mas deu muito grande. Conversando 

com o “Ratão” até achou que não iria dar tão grande como foi, pois sabiam que tinha duas festas e o 
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povo estava se repartindo, mas, graças a Deus, deu muito bom o evento. Diz que a professora Cecília 

e a professora Bia pediram para fazer agradecimento aos pais, mães, alunos e funcionários que, de 

uma forma ou de outra, ela concorreu a diretoria da escola Julio Biasi e quer deixar agradecimento 

especial a todas as pessoas que confiaram a sua confiança. Diz ser uma pessoa pública e tem que 

fazer o que as pessoas os pedem, que é a obrigação. Diz que ainda não tem filho, mas, futuramente, 

sabe que vai precisar de todos os professores do município. Sobre os asfaltos que foram comentados, 

diz ser bom, quem ganha é a comunidade. Diz ser graças a Deus que veio esse dinheiro, de tanta 

coisa que é desviado, até que enfim veio para o município e foi bem aplicado, só que duas quadras já 

foram pagas, e lá do bairro Santo Antonio, estava olhando no Portal de Transparência, hoje, está feita 

a licitação, mas lá não foi feito o pagamento do asfalto. Destaca que as duas quadras do Jair até a 

frente do CTG estão quitadas, mas o de lá do bairro Santo Antonio até o Posto de Saúde ainda não foi 

quitado, está só feita a licitação. Diz que isso está no Portal de Transparência e vão ver de onde que 

vão tirar o dinheiro para pagar. Diz que até irá pedir a cópia do empenho, amanhã quer ir a prefeitura, 

falar com o Pinheiro e pedir. Agradece ao seu piquete Alvorada que participou no segundo maior 

rodeio do estado, que foi no Coxilha de Ronda, e ficou na história, esse que saiu sexta, sábado e 

domingo. Ressalta que foram duzentos e setenta e cinco quintetos laçando em Santiago. Diz ser uma 

coisa sadia, todos participando, viu pessoas conhecidas e fazendo o que gostam. Deixa parabéns a 

todos que participaram do nosso município e aos que foram campões, o Ricardo, o Luiz Henrique, o 

seu Sinval e outro companheiro deles que saíram campeões e foram representar o nosso município. 

Para nós, diz ser uma grandeza, pessoas vão participar e mostrar o nome do município. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Diz que irá fazer um lembrete, pois daqui para 

frente só resta lembrar, não têm muita coisa a fazer e tem coisas que não valem nem a pena. Diz a 

colega Regina, que acha de inteira importância e o dia que a colega lançou o projeto aqui, deve fazer 

dois anos, que lembra que disse ser de inteira importância para os produtores de Capão do Cipó ter 

um armazém para colocar as embalagens de agrotóxico. Lembra que a colega procurou o prefeito, 

batalhava, falava e agora faltando duas sessões têm que chegar aqui clamar que o recurso será 

perdido. Diz ser brincadeira e uma coisa que não tem como vereador ou comunidade explicar quais 

motivos que levam, coisa que não tem explicação se perder o recurso que vem para o teu município é 

muita incompetência. Diz não ver explicação, sinceramente e fica de “queixo caído”. Espera que o 

próximo governo se interesse nesse projeto que vá atender o município e os produtores da região, 

pois acha muito importante e deveriam olhar. Destaca que tem muitos problemas por causa de 

agrotóxico, nem diz que por causa das embalagens, mas haveria um controle maior no momento que 

as embalagens entrassem lá, do produto que estariam usando e melhoraria até as condições de vida 

dos cipoenses. Diz ser sua sugestão. Diz que vê nos meios de comunicações e face, uns até criticam 

o asfalto que está sendo feito, outros acham que tem defeito, o que acha é que é uma coisa muito 

bem investida, é bom se fizer duas quadras, dois quarteirões, três quarteirões,e  que bom que o 

dinheiro veio e está sendo empregado para o povo. Acha que não estão fazendo mais que a 

obrigação, e sempre teve essa postura de quem pega o dinheiro do povo está voltando para o povo 
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que paga seus impostos. Acha que mais do que justo é fazer para o povo, pois é deles mesmos, e 

não estão fazendo mais do que deveriam fazer. Não entra em face para gabar e nem para dizer que 

está certo ou errado, pois é obrigação e dever, não fazem mais que a obrigação. Diz ser seu 

pensamento, dinheiro do povo, volta para o povo. Ouvindo o colega Alacir falar diz que o que lhe 

chamou mais atenção é que já não chamam mais esses “caras” de Brasília pelo nome. Diz que ouviu 

o novo presidente falando e até tomou nota: “Safadão”, nome famoso, “Bonitinho”, “Caranguejo”. Diz 

ser coisa de cinema, e aquele outro de “Boca Mole”, pois é o legitimo “Boca Mole” e “Safado’ mesmo. 

Diz ser o legítimo, pois disse que não sabia, não viu e nem sabia onde botou o dinheiro. Diz que pobre 

do povo brasileiro, que é quem vai “pagar esse pato” e os pequenos municípios que mais precisam. 

Diz ser brincadeira a quantia de safados. Acha que não sobra nenhum. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o Presidente, colegas, e 

munícipes presentes. Como é de praxe e, acredita que todos os eleitos estão convocados pela Justiça 

Eleitoral para quinta-feira, na URI, às dezenove horas, a diplomação dos eleitos. Diz que só é 

diplomado quem tem suas contas aprovadas, e acredita que todos os eleitos do município de Capão 

do Cipó fizeram uma campanha limpa, justa e terão sua diplomação no salão de eventos da URI. 

Convida a comunidade para sábado a já tradicional festa de Natal do município, a partir das dezesseis 

horas aqui na praça. Diz que terá distribuição de cachorro-quente, refrigerantes, brinquedos para as 

crianças, a chegada do Papai Noel, como sempre foi e não poderia ser diferente este ano. Diz que 

triste é saber que, de repente, o pessoal irá precisar usar os banheiros e estarão destruídos. Mais 

uma vez pede a comunidade, a essas pessoas, esses vândalos que não pensam no bem do povo, 

pois eram lindos nossos banheiros e destroem. Diz que a forma que fizeram não sabem, mas aquilo 

ali, certamente, pelo que olhou não foi curto-circuito, e sim um ato de vandalismo. Diz que isso tem 

um custo, e, hoje, “por baixo” se gataria uns seis mil reais para deixar como antes. Diz ser brincadeira. 

Pede à comunidade que cuide o que nós temos, pois uma praça igual a essa não tem, é escasso em 

municípios da redondeza. Sobre o asfalto do bairro Santo Antonio diz que as máquinas estão “a todo 

vapor”. Sobre os recursos, a repatriação do Pré-sal, dos quais Capão do Cipó foi beneficiado, e 

alguém até diz que fazer nos últimos dias da administração, mas acha que tem que fazer mesmo. Diz 

que recurso da prefeitura tem certeza que vai sobrar e dia trinta tem a promessa, que sempre existe, 

dos repasses para o exercício seguinte do governo federal, certamente o Meneghini já está sabendo 

que deve chegar alguns recursos e o cofre não irá ficar seco. Diz que receberam justamente com 

duzentos e sessenta e dois mil de reais em caixa, que era o recurso que o Meneghini teria de 

administrar no exercício dele. Certamente se o Meneghini gastar o que chegou antes, é de justo, pois 

receberam com os cofres vazios. Sobre a copa do Brasil, todos sabem e agradece aos gremistas 

cipoenses pela grande passeata que fizeram, bem organizada. Se orgulha muito de ser gremista e 

aqui no Capão do Cipó não é diferente de outras localidades, é a maioria. Em sua casa aluga a 

internet do Ramão e agora não se fala mais em internet, é net, pois se falar inter cai de vereda. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta 

o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Não sabe quem falou, mas ladrão “lá para cima” é o 

que mais tem. Diz que o Rodolfo é muito crítico, mas ele tem que agradecer ao Sartori por receber o 
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salário em dia até hoje. Diz ser brincadeira, mas se apavora com a lei do Brasil que é muito suja e 

porca. Diz que o STF, que são “os manda-chuva” lá, esses dias atrás, antes de cassar a Dilma, os 

próprios “caras” disseram que o Lula não podia assumir um Ministério, pois estava sendo investigado, 

agora o Renan Calheiros tinham afastado e tem doze processos em andamento, simplesmente o STF 

disse que ele tinha que manter no cargo. Diz ser dois pesos e duas medidas, e para uns a lei se 

cumpre e para outros não. Diz que ainda nesse mandato vai chegar alguém que votou contra a Dilma 

pedir para ela voltar, pois o Michel e o Temer já pegaram e isso que o Cunha não revelou nada ainda. 

Diz que o Jucá aquele ganhou vinte milhões, “está podendo” e está lá. Diz achar que é brincadeira, o 

Meneghini está brincando, pois dizem que amanhã irão contratar um CIEE para trabalhar na 

prefeitura. Diz ser “pobre” dessa criança contratar par ficar quinze dias, pois contrato se faz e 

desmancha no outro dia. Diz que não botem uma criança dessas “dar a cara para bater”, e não dê 

esperança para uma coisa que não irá ser cumprida. Diz que está o comentário que mandaram trazer 

os documentos amanhã. Cita que estão brincando. Fala que veio dinheiro para o asfalto, o qual 

fizeram, só que esses dias na reunião da transição questionou que a licitação foi sexta-feira e muitas 

pessoas já estavam trabalhando desde quinta-feira. Diz ser só no Capão do Cipó, pois tem prazo para 

homologar e mais um monte de coisas e os “cara” já estavam arrumando. Diz que é “tudo montado” e 

a verdade é essa. Diz que o asfalto que estão fazendo ainda não pagaram, pois tem uma reunião do 

conselho para fazer, que tem quatrocentos mil da Saúde, que eles querem o dinheiro da Saúde para 

pagar o asfalto. Diz ser esse o problema. Questiona se o conselho será tão ignorante de votar o 

dinheiro que é da Saúde, quatrocentos mil. Diz que deixem quieto e se forem fazer asfalto, que façam, 

se não tem não faça. Diz que esses dias não tinha cento e oitenta para pagar exame para uma 

pessoa pobre, para consulta e exame não tinha, agora para pegar da Saúde, quatrocentos mil, para 

botar em asfalto fica até vergonhoso e ainda nos últimos dias. Diz que foi bom que veio o dinheiro e 

que estão fazendo, mas o exemplo está aqui que custou cento e noventa e oito mil para fazer as duas 

quadras, e aqui foi feito cinco quadras e dá menos que aquilo ali, pois cobraram trezentos e setenta e 

cinco mil a dois anos atrás, agora ali cento e noventa mil. Diz ter coisas erradas também. Cita que 

cada quadra dessas aqui era setenta e cinco mil, que foi feito na creche, a do Nezito e lá para trás. 

Diz ter coisas que não dá para entender como funciona isso. Diz que terça que vem será a última 

sessão, não irá mais estará aqui, mas os colegas que irão continuar, Diego e Jairo, deseja boa sorte, 

bom trabalho. Acha que cada um tem que trabalhar para o Capão do Cipó, se for eleito aqui tem que 

trabalhar pelo município, e o que depender se sua pessoa, na prefeitura, como vice, sempre teve suas 

ideias, cada um tem a sua para defender, mas acha que o importante é todo mundo trabalhar de 

cabeça erguida e que venha dois mil e dezessete, com dificuldade ou sem, pois na crise a gente cria. 

Sempre diz que se economiza é na crise. Destaca que hoje estava brincando, e como exemplo disse 

que se come cinco quilos de carne por dia, no tempo de crise come dois e meio, diminui, inventa 

outras coisas que vai dar e tu vai sobreviver em cima disso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: O vereador não fez 

uso de seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: O vereador não 

fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de 
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Partido, SD: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala pelo que sabe saiu duas licitações para o asfalto, 

uma para estas quadras aqui de cima e que soube que ia vim outro recurso e aí providenciaram de 

fazer outra licitação. Fala que uma foi na quarta-feira e que daí o pessoal já estaria trabalhando na 

quinta e na sexta, e a outra foi dia nove, na sexta-feira, lá para o bairro Santo Antônio, e pelo que está 

sabendo seria isso aí, não tem nada de errado e se tiver está no Portal da Transparência e pode ser 

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

Representante de Partido, PT: Diz ao colega Jairo que sabe que fizeram na quarta, mas na quinta já 

estava pronto e todo mundo aí. Diz que quando faz qualquer tipo de coisa tem um prazo, tem um 

limite, podia aprovar a lei, e tem coisas que aconteceu muito rápido não pela parte que eles já 

estavam ali. Faz rapidamente um convite e reforça o convite para amanhã os concluintes da oitava 

série do Ensino Fundamental do EJA da Escola Estadual de Ensino Fundamental Roseli Correa da 

Silva tem a honra de convidar para a solenidade de conclusão de curso dia quatorze do doze de dois 

mil e dezesseis, às vinte e trinta horas, no Roseli Correa, e do nono ano, então já foi lido o convite, o 

Chico que lhe deu este convite que está aqui também, para reforçar que do EJA é Aldir, Elias, Felipe, 

Giovania e Alisson, os formandos do EJA. Diz que o EJA não funcionava no assentamento Santa Rita, 

faz dois anos atrás quando o Tarso era governador, professor Rodolfo, que é muito crítico, mas 

quando o mesmo recebia bem o salário em dia, e o Valdeci veio aqui e fez uma reunião, e que era 

secretário ainda aquela época, e disse que o EJA vai funcionar de noite no assentamento, e tinha 

muita gente que queria estudar e não tinham condições de ir de dia, então ele disse vai funcionar, e 

dali três meses começou o EJA no colégio, onde está funcionando ali. Diz que tem coisas que pode 

criticar que o PT fez isso e aquilo, pode ter defeito, mas o que fez de bom para os estudantes no 

Brasil e como o pobre melhorou e que hoje tudo tem uma coisa que “ronca” em casa, que é um carro, 

porque não é só porco que ronca, e acha que isso todo brasileiro tem. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Diz que como foi citado 

duas vezes, e não ia falar, mas vai falar, pois foi uma provocação e, realmente, sempre reconheceu 

isso que foi na gestão do “Bigodudo da Bossoroca”, o Olívio Dutra, que transformaram a nossa escola 

em Ensino Médio, e agora no governo Tarso o ginásio, mas não dá para exaltar muito, porque isso aí 

foi feito e pagaram em dia e tudo com o dinheiro lá dos depósitos judiciais , diz ao seu vice-prefeito 

futuro. Diz que “raparam o cofre” e não vamos esquecer também que vão botar a tua “madrinha em 

cana” também, daqui uns dias que isso aí é certo também, e vai o pessoal do seu PP, também, vai 

pessoal do PMDB do Miguel e do PDT do amigo Jairo, vai de todos porque só um delator, e já disse 

tudo isso e são setenta e seis que faltam, se deu este “bauê”, imaginem quando esses outros falarem, 

ou quando o Odebrecht, o Marcelo, o “Rei dos Empreiteiros”, que ele se autodenomina o “reizinho dos 

empreiteiros”. Acha igual o Maurinho disse ali quando chegou, a melhor coisa que poderia ter 

acontecido para o Inter foi esta história, e acha que a melhor coisa para os que estão saindo daqui, 

mas a comunidade  e a sociedade brasileira têm que fortalecer a Lava Jato, fortalecer a ação daquele 

juiz,  é como dizia  aquele “cara”: “duela a quem duela”, ou seja, doa a quem doer, quem fez “cagada” 

tem que pagar, desculpa e obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 
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Jairo, e esclarecer para comunidade também, foram dois momentos de licitação, foram duas 

licitações, uma na quarta-feira, onde o dono da empresa, ele já avia abrindo mão, e assinou um 

documento abrindo mão de qualquer tipo de recurso, onde foi feito o contrato, foi dada a ordem de 

serviço e foi dado um tempo para que o serviço começasse a andar que o fim do ao esta aí, e esta 

outra não lembra se foi na sexta-feira, e quando começou quinta a licitação já tinha sido feita quarta, 

então está tudo na normalidade, dentro dos aspectos jurídicos e legais, e só para questão de 

esclarecimento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas 

e da matéria em pauta: OF. 01/2016, de Michele Nascimento, requerendo cópia gravação do áudio da 

sessão do dia 06 de dezembro, por motivos pessoais e particulares. OF. 44/2016, do Conselho 

Tutelar, solicitando empréstimo Plenário para palestra com donos e responsáveis de 

estabelecimentos comerciais, sobre a venda de bebidas alcoólicas para menores, às 9 horas do dia 

22 de dezembro. CONVITE, da 44ª Zona Eleitoral, para Sessão Solene de Diplomação dos eleitos em 

outubro do corrente ano, às 19 horas do dia 15 de dezembro, no auditório da URI. OF. 16/2016, da 

Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação, convidando para festa de Natal, dia 17 de 

dezembro, na praça Central, a partir das 16 horas. OF. 12/2016, da UCCI, enviando relatório do 

trabalho desenvolvido na Câmara de Vereadores no ano de 2016. Após o Senhor Presidente convida 

os colegas para discutir e votar: 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”, 

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

dia 20/12/2016, 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, 13 de dezembro de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 


