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ATA N° 43/ 2016 (Ordinária) 

 

Aos 20 (vinte) 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 a última 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 42/2016, da Sessão Ordinária do dia 13/12/2016, 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. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, e munícipes presentes. Cumprimenta os vereadores eleitos, a Ionara, o Antonio Jardim os 

dois Tiago, o Tisott e o Rosado, o senhor Olmiro e as pessoas que os prestigiam, o nosso secretário 

Pinheiro, secretário da Fazenda, e ouvintes da 87.9. Fala que hoje nossa última sessão do ano, hoje 

estão cumprido as suas etapas e passando para os novos vereadores já o dia primeiro, e dia três será 

a primeira sessão dos novos vereadores. Diz que só tem a agradecer hoje, em primeiro lugar a Deus 

e a todos e com o nosso jurídico, o Doutor Paulo Genro, que hoje não está aqui por problema de 

saúde do pai dele, que sempre quando tinha algum problema sempre consultava ele, e ele sempre 

baseado nas leis, que sempre votou projeto com parecer jurídico, às vezes não contentado alguém. 

Agradece o trabalho da Carlizi, do Gustavo, da Ivania, do Lissandro e da Silvane que, gentilmente, 

sempre com a bondade infinita e com seu carisma, independente de sigla partidária, uma pessoa que 

sempre trabalhou por todos, e com o Lions quando precisava de alguma coisa a Silvane prontamente, 

então agradece a Silvane do fundo do coração. A seus colegas vereadores então, acha que quase 

formou uma família nesse tempo aqui, e quase faltou dois ou três meses para fechar oito anos, para o 

tempo que assumiu de suplência e os quatro anos agora. Diz que sempre houve divergências porque 

cada um expõe sua ideia, e tem seu parecer, tem sua ideia e cada um sempre defendendo o seu lado, 

e que sempre da porta para fora do plenário, acha que a amizade sempre foi boa, e espera que 

continue esta amizade entre os colegas, e que ano que vem também, seja uma Casa de união, 

sempre defendendo os interesses da comunidade, nunca a gente pensar em si e nunca para “passar 

a mão na cabeça” de algum colega e, às vezes, colocar alguma coisa para favorecer e sempre 

pensando em primeiro cumprir a lei, e tudo que a lei permite temos que seguir aquilo ali, e o parecer 

jurídico é fundamental sempre. Então só quer agradecer pelo tempo que estiveram aqui como uma 

família, diz ao colega Miguel às vezes teve os desencontros nas conversas, mas nada fica e só 

permanecem as lembranças do que se fez de bom. Diz que se sente hoje com sua missão cumprida e 

tem a consciência tranquila e nunca fez nada de errado, sai tranquila aqui nesta Casa, e mesmo 

desagradando, às vezes, muitas pessoas, porque as pessoas ouvem, às vezes, aí fora e acham, mas 

tem certeza e convicção que sempre procurou fazer pelo povo e pela nossa comunidade, e que 
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sempre tem que ganhar é o povo. Agradece o grupo da terceira idade, diz ao Alacir, que sempre 

unidos, o Conquistado Amigos, e o grupo do Lions que sempre trabalhou e sempre precisando dos 

trabalhos da câmara e da Silvane. Agradece a sua comunidade do Progresso e da Sepé Tiarajú, às 

pessoas do Inhacapetum, onde mais convive, até as pessoas que lhe apoiaram e as pessoas que 

acreditaram em sua pessoa e não tenha retribuído pede suas escusas, e muitas vezes as pessoas 

pedem as coisas e não pode cumprir. Pede a estas pessoas as suas escusas, que confiaram em sua 

pessoa, e talvez não tenha retribuído como elas mereciam ou que achavam como devia que ser. Diz 

que está indo de mudança e só está indo embora, mas de todos os colegas aqui, independente de 

sigla, de todo povo cipoense, esses trinta e três anos de convívio nunca arrumou inimizade e nem sua 

família, graças a Deus, e estão indo de consciência tranquila e quer acompanhar seus filhos que 

querem plantar lá “para cima. Já dizer a todos que no seu endereço estará havendo um novo 

empreendimento, vai ter um restaurante para vocês que querem. Deseja a todos um feliz Natal, um 

abençoado ano novo e um bom trabalho a todos vocês. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador fica com 07 (sete) 

minutos, pois usou o tempo de liderança junto. Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes 

presentes. Cumprimenta o secretário da Fazenda, João Martins Pinheiro, os vereadores eleitos para a 

próxima legislatura. Diz que hoje é a última sessão, foi um ciclo que se encerra e já diz de antemão e, 

concordando com as palavras da colega Marilene, que o antecedeu, formaram uma família aqui 

dentro, muitas vezes com desavenças. Pede desculpas a forma que colocou, pois não foram 

desavenças, mas sim ideias diferentes, onde cada um procurou colocar o seu pensamento, a sua 

forma de pensar, e isso faz parte, pois o regime democrático as coisas são assim. Fala que acima de 

tudo sempre houve o respeito, onde cada um procurou defender suas ideias, implantar seus projetos, 

sua forma de agir e de pensar. Nesse momento pede desculpas aos colegas, se alguma vez, no uso 

da tribuna, se dirigiu de maneira errada, ou foi mal interpretado. Pede, de público, desculpas a cada 

um, se foi mal compreendido. Tem certeza que se encerrando esse ciclo ficou a amizade e cada um 

pensando para o bem do município. Diz que isso é o mais importante e quem vai ganhar e ganhou 

com os debates, diferenças de pensamento foi a nossa população cipoense. Faz agradecimento muito 

especial às pessoas que o colocaram aqui na Câmara de Vereadores, que na eleição passada 

depositaram a confiança em seu nome, onde procurou, durante esse período, agir sempre de forma 

coerente, sempre tendo uma linha a seguir e precisa agradecer muito a essas pessoas, pois só esteve 

aqui por que recebeu a confiança delas. Procurou, como falou, agir da melhor forma possível, 

buscando o bem comum. Pede desculpas a esses eleitores se, de alguma forma, não pode atender 

ou não pode trabalhar conforme o pensamento de cada um, mas sai daqui com a sensação do dever 

cumprido, tendo a consciência tranquila que procurou agir sempre da melhor forma possível buscando 

o interesse comum. Para encerrar cita os funcionários da Casa: Silvane, Carlizi, Ivania, Ednilson, 

Lissandro e o jurídico que, fizeram parte dessa família formada aqui. Agradece a lembrança da colega 

Silvane e da colega Marilene, isso também faz parte e é a prova do bom convívio, independente das 

diferenças linhas de pensamento, como falou. Mais uma vez agradece a confiança do povo cipoense, 

estará no município, à disposição, através do seu trabalho, do seu concurso público, pois é 
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concursado como técnico agrícola, da Secretaria de Agricultura, para atender a todos, da melhor 

forma possível, independente de cor partidária, fazendo um trabalho responsável, correto, honrando o 

salário que ganha aqui. Deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos aqui e a toda 

comunidade cipoense. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

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

Agradece a Silvane pela lembrança e à colega Margutti pela caixa de chocolate, de bombom. Deseja 

a todos tudo de bom e agradece todo o pessoal aqui da Casa, a Carlizi, o Lissandro, a Ivania, o doutor 

Paulo, o Denílson, e mais uma vez a Silvane que lhe ajudou e aos colegas, independente de sigla 

partidária, e que passam as pessoas por aqui e que sempre está por aqui ajudando um ou outro.  

Agradece aquelas pessoas que se fizeram presentes na terça-feira passada, na janta no Rincão dos 

Palmeiros, o Marquinho Peixoto que estava lá, o Franklin, a Alessandra, a Sheila, o Bressam e mais 

um pessoal de Santiago.  Agradece aquela localidade, em especial a Valdira que fez uma excelente 

janta, um xis maravilhoso, o seu muito obrigado a todas aquelas pessoas. Diz que hoje colegas é um 

dia especial, hoje é o último dia desse mandato, e seu último dia como vereadora. Pede desculpas a 

cada colega se alguma vez se excedeu aqui na tribuna, mas sempre, graças a Deus, souberam 

discutir aqui e discutiram “feio” as ideias, e que moram em município pequeno e da porta para fora 

estão sempre juntos e quando tem baile todas as pessoas estão juntas. Deseja aos novos vereadores 

muito sucesso e grandes realizações, que sejam melhores que suas pessoas, muito melhores, pois o 

povo do Capão do Cipó merece o melhor de seus políticos e a decisão foi deles, eles colocaram todos 

aqui. Agradece às pessoas que lhe elegeram e lhe colocaram aqui, faz oito anos que é vereadora e se 

não fosse o voto de cada um deles que confiaram em sua pessoa, não estava aqui e realizar este 

grade sonho. Diz que está saindo do PMDB, sai de cabeça erguida, e tem certeza de seu trabalho, de 

seu valor e da sua identificação dentro do partido, mas houve consequências que lhe levaram a tomar 

esta decisão. Diz que hoje vai se filiar no PSB, está aí o seu pessoal. Agradece a todos os 

funcionários da prefeitura e em especial a aquelas pessoas que trabalharam com sua pessoa na feira, 

e que lhe ajudaram e que se engajaram nesse desafio, e agradecer aos motoristas escolares, aos 

motoristas de todas as secretarias da prefeitura, aos professores, ao pessoal da limpeza da prefeitura, 

do posto de saúde, da escola e a todos os funcionários quer agradecer por estes oito anos e o tempo 

que foi secretária por estar trabalhando e ajudado, o seu muito obrigado a cada um de vocês. Deseja 

ao Jaques e ao Osvaldo Froner um ótimo mandato, que Capão do Cipó precisa pensar para frente, 

independente de quem sente naquela cadeira, que trabalhe para o bem do município por que afinal de 

contas moram aqui e sempre quer o melhor para nós e para nossas crianças, que são o nosso futuro 

do amanhã. Deixa uma mensagem do partido do PSB que deseja a todo o povo do Capão do Cipó um 

excelente Natal, que se renovem as esperanças, apesar de um ano difícil, uma crise brava, e quem é 

agricultor, que está investindo na terra e estão produzindo, as pessoas estão aqui. Deseja um Natal 

abençoado, com muita luz e muita paz e dois mil e dezessete com muita coisa boa, cheio de sucesso 

e grandes realizações, de novas amizades e de muito respeito entre todas as pessoas aqui do 

município. Agradece ao Claimar por ter lhe acompanhado durante todo este tempo e que lhe amparou 

nas horas difíceis e sempre está do seu lado, sempre disposto a tudo por sua pessoa, seu muito 
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obrigado. 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. Cumprimenta aos novos vereadores que se fazem presentes: Tiago, Antonio, 

Miro, Ionara e Tiago, e aos que não vieram: Carini e Manjolo, que façam um bom trabalho a partir do 

dia primeiro, dia três já vão estar aqui. Diz ser difícil, chega o dia que tem que dizer um até logo e 

desejar boas vindas aos sucessores, pois como vereadores estão aqui de passagem. Fala que agora 

no fim do ano serão dezesseis anos no fim do mês, encerrando como vereador e só tem que 

agradecer a toda comunidade cipoense, aos eleitores, independente de partido político. Sempre diz 

que nem sempre votam no mesmo partido, pois tem vereador que pega voto de todos os partidos. 

Agradece a todos e se algumas vezes aqui, como vereador, frustrou alguém, pois vereador não pode 

colocar projeto, e sabem que chegam aqui dizem que vão mudar, mas quando chega aqui é limitado, 

não consegue colocar projeto que tenha gasto para o município, nem com um centavo ele não 

consegue. Diz que deputado federal tem emenda para colocar, vereador não consegue a não ser 

fiscalizar e aprovar leis. Diz ser essa uma diferença que tem. Agradece sua família, que sempre 

esteve junto, em todo esse tempo, ao seu partido Progressista, que sempre lhe deu apoio, todos os 

presidentes que passaram aqui, a todos os prefeitos, sempre quando precisou deles, eles ajudaram, 

tanto seu Serafim, Froner e Meneghini, pois de um lado ou de outro precisa do prefeito e o prefeito 

dos vereadores. Diz que essa parceria sempre tem que ter e sempre vai existir, pois só funciona bem 

o poder legislativo em parceria com o poder executivo. Deixa essa mensagem para os novos 

vereadores que vão estar aqui. Agradece a Ivania, Carlizi, doutor Paulo, Ednilson, Gustavo e a 

Silvane, que sempre esteve aqui, orientando. Cita que a Silvane é uma das pessoas formidáveis, sabe 

tudo nessa Câmara de Vereadores. Agradece a eles, pois só se faz um bom trabalho quando tem 

uma equipe de funcionários que trabalha bem. Diz que aqui formaram uma família de funcionários e 

de colegas vereadores, que são: Jaques, Marilene, Miguel, Regina, Jairo, Ibanez, Rodolfo e Diego. 

Diz que cada um tem o seu ideal político, mas fora disso são uma família, pois a política passa e a 

amizade é para sempre. Diz que amizade nunca se mistura. Diz que se frustrou alguém, pede 

desculpas, pois tem que saber reconhecer quando erra, também. Depois de todo esse tempo tem que 

dizer isso. Tem alguns colegas que já não estão mais conosco: finado Zezinho, Odir e o Fernando, 

que foi o primeiro colega. Fica triste, mas estão de passagem aqui, e a vida é assim, a sequência da 

vida é essa. Agradece aos funcionários públicos da prefeitura, da Secretaria da Fazenda, que o 

Pinheiro está aqui e sempre os presidentes trabalham muito com essa secretaria, e eles sempre muito 

atentos, ajudando. Diz ser uma parceria que o presidente da Câmara sempre tem com a Secretaria da 

Fazenda. Deixa o abraço a todo esse pessoal, aos ouvintes da 87.9, que estão em casa, e até breve, 

pois nunca se diz até logo. 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. Cumprimenta os vereadores eleitos; Tiago 

Tisott, Ionara, Antonio, Miro e Tiago Rosado e o secretário da Fazenda. Diz que hoje é um momento 

muito especial, pois somos seres humanos e colocam o nome a disposição nas eleições e a 

comunidade cipoense dá a confiança do voto a cada um para representá-los. Deixa seu 
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agradecimento pela parceria dos seus colegas vereadores, suas colegas vereadoras, os futuros 

vereadores e vereadores e que o que precisar de sua pessoa estará aqui para ajudar. A sua 

comunidade cipoense, seus amigos e sua família, mas em primeiro lugar agradece a Deus pelos 

momentos bons, nem tudo na vida se consegue, mas, principalmente, trabalhar em defesa do melhor 

para Capão do Cipó. Agradece a Silvane, Carlizi, Ivania, “Dentinho”, Paulo, Gustavo e Lissandro, pela 

parceria, pelo trabalho prestado a toda comunidade cipoense e aos colegas vereadores e pela 

confiança que têm nos vereadores e os vereadores em vocês. Diz que podem contar com eles, pois 

serão parceiros, se Deus quiser, a vida toda. Está terminando mais quatro anos de vereador, foi à 

reeleição e se elegeu, onde diz a comunidade cipoense que, mais uma vez está aí para defender todo 

o interesse de sua comunidade, não interessa sigla partidária, pois está para defender o seu povo, o 

povo que o elegeu, que mora aqui, sua família e seus amigos. Estará aqui defendendo, ajudando para 

ver Capão do Cipó cada dia melhor. Se algum dia magoou um colega ou a comunidade, pede 

desculpas, pois o ser humano nunca será cem por cento, e “pisa na bola”, somos assim, mas que não 

levem mágoa, pois quando defende é para o interesse da comunidade, e quando tem sigla partidária, 

se tem alguma coisinha sempre tem a política séria, honesta, a qual trabalha com a sociedade. Deixa 

seu agradecimento a todos. Deseja Feliz Natal a todos os cipoenses, aos seus colegas vereadores e 

aos novos vereadores. Diz que dia primeiro de janeiro estará aqui junto e o que precisar estará 

disponível vinte e quatro horas junto com a comunidade cipoense. Convida todos para dia primeiro a 

posse na Câmara de Vereadores, a partir das cinco horas da tarde, onde irá assumir o prefeito Froner 

e o colega Jaques como vice-prefeito e os novos vereadores e vereadoras para tocar o município. 

Agradece a parceria do Alcides Meneghini, do Anselmo, do seu Serafim e seu vice Neuso Pereira 

Batista e do ex-prefeito Osvaldo Froner e seu vice Elso Engleitner, pelo tempo que esteve na política 

sempre foram parceiros e defendendo o interesse da comunidade. Agradece e pede a Deus que 

abençoe as pessoas que aqui moram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. 

Fica feliz que os novos vereadores estão aqui na Casa: Tiago Rosado, Tiago Tisott, Miro Brum, 

Antonio Jardim e sua parente Ionara. Ouvindo seus colegas vereadores, cumprimenta ao secretário 

da Fazenda, pois é uma das secretarias que sempre ajuda, e o presidente Alacir foi muito feliz, pois 

se depende muito da Secretaria da Fazenda para se fazer todo o trabalho da Câmara de Vereadores. 

Em nome do secretário Pinheiro cumprimenta aos demais que se encontram aqui e aos ouvintes da 

87.9, que vai ao ar às nove horas. Voltando, tomando nota, achou e diz ser uma data importante para 

sua pessoa e para o colega Alacir, comemoram, pois iniciaram o mesmo mandato em dois mil e um e 

hoje, por destino ao certo, estão parando, em partes, um até breve como o colega disse, 

politicamente. Acha que só os dois daquele primeiro mandato, quando emanciparam o município e 

tem lembranças boas, as quais devem prevalecer. Agradece a lembrança da dona Silvane e da 

Margutti, e que os vereadores ficaram a desejar em não trazer nada, mas, certamente, o Papai Noel 

vai vir a tempo e vai trazer um grande presente. Registra a Ivania, a qual os colegas já citaram, a 

Carlizi, o Lissandro, o doutro Paulo e o Denílson que sempre foram parceiros nesse mandato. Cita 

também o nome de uma pessoa, que em dois mil e dez, e até hoje estava comentando, que é o 
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doutor Felipe, que lhe ensinou aqui nessa Casa. Hoje conversando com a dona Silvane disse que o 

mesmo lhe ensinou muita coisa. Lembra como se fosse hoje, e até ele havia dito que viria aqui, o dia 

que ele “lhe atirou” em sua frente a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno dessa Casa e 

disse que teria que saber se quiser sentar na cadeira de presidente. Com muito orgulho e graças a 

ele, que leu uma Lei Orgânica, pois ele lhe disse que se não souber em uma, que leia duas ou três 

vezes, pois o jurídico não tem que saber tudo que tem ali dentro, mas o vereador tem, que é quem é o 

legislador. Diz ter uma grande admiração pelo Felipe, juntamente com a dona Silvane, pois aqui nessa 

Casa tudo que fez e conquistou tem a mão deles: do Felipe, da Carine, que também não se encontra 

mais aqui, da dona Silvane. Deixa esse imenso carinho registrado a essas pessoas que sempre 

estiveram do seu lado e trabalhando pelo bem da câmara e do Capão do Cipó, pois eram pessoas 

muito sérias e sempre quer deixar registrado o carinho que tem e vai continuar. Registrou quando a 

colega Margutti falou em desagrado, e diz que isso na política é a coisa mais certa que tem, jamais 

vão chegar nessa câmara e vão agradar a todos, não tem como, pois sabe que irá haver o desagrado 

e a colega foi feliz quando disse isso. Diz que sempre alguém irá se achar lesado, desde que um 

projeto venha para a câmara e não seja do interesse, muitas vezes, do governo, mas, às vezes, é o 

interesse da comunidade e do povo. Destaca que irão sentir na pele o que é ter que tomar uma 

decisão e, muitas vezes, terão que ficar contra o governo deles, ou beneficiam o povo, a comunidade, 

quem confiou em vocês, ou o governo. Diz serem posições que na vida sempre tem desagrados e que 

isso fique registrado. Mais uma vez, em nome do Jairo, Regina, Miguel, Margutti, Jaques que, foi 

presidente, o Rodolfo também, o vereador Diego ainda não, mas certamente será presidente nesse 

mandato, diz ter imenso carinho por todos e que Deus prevaleça e Capão do Cipó seja um grande 

município, pois todos têm condições de contribuir para isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes 

presentes. Com imensa satisfação diz que hoje estamos na última sessão dessa legislatura, e todos 

vêm na Tribuna fazer os agradecimentos e felicitações e assim o fará. Começa parabenizando aos 

eleitos que, a partir da posse dia primeiro, assumirão para trabalhar juntamente com sua pessoa e o 

colega Diego, em prol do povo cipoense. Em nome do secretário Pinheiro, que se faz presente, 

agradece a toda a administração municipal, ao Meneghini, ao Anselmo, aos CCs, estagiários 

colocados por esta administração, FGs doados por esta administração. Diz que o Pinheiro representa 

o que foi e o que está sendo a administração até trinta e um de dezembro, honestidade, respeito e 

competência. Fala que isso teve nessa administração, apesar de alguns adversários passarem para a 

comunidade alguma coisa diferente. Quer que julgue diferente e que prove, pois até hoje não 

provaram nada do que falaram. Cita que hoje não é o momento para isso e em nome do Pinheiro quer 

agradecer, pois também foi presidente da Casa e tudo a Câmara depende da Prefeitura Municipal, 

seja da contabilidade, da tesouraria, pois tudo passa por lá. Diz que o Pinheiro representa, hoje, a 

administração. Deseja Feliz Natal a todos os cipoenses, a comunidade, aos colegas, funcionários 

municipais, funcionários da Casa. Agradece a Silvane e a dona Marilene pelo presente deixado na 

mesa, e de coração, diz que são presidentes, vereadores, mas setenta por cento desse trabalho está 

aqui nas mãos da Silvane, pois só dizem o que querem e ela bate tudo e só assinam e está para ser 
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discutido. A parabeniza pela competência aqui na Casa. Diz ao colega Jaques que o mesmo foi três 

mandatos de vereador, agora será nosso vice-prefeito, e o PDT teve uma responsabilidade muito 

grande na sua segunda eleição, ou na primeira, a que perderam com o César, coligados com o PT, 

onde o colega conseguiu se eleger e, hoje, o colega assume como vice-prefeito, deixando de ser um 

cobrador, um fiscalizador, para ser um executor dos projetos, das obras e dos anseios da 

comunidade. Diz que estarão aqui, mais precisando sua pessoa, pois sabe de si, cobrando e 

fiscalizando as ações do Executivo para o povo. Diz que não será diferente, pois sempre o fez, e 

quando precisou questionar, falar, brigar com seu prefeito, o fez, e quem ganha, como dizem os 

colegas, é a comunidade. Destaca que muita coisa foi feito e muita coisa tem por fazer, mas diz que 

essa semana o bairro Santo Antonio e mais alguns moradores aqui do centro da cidade tiveram um 

“super Natal”, pois tiveram suas ruas asfaltadas. Cita que durante essa semana, parece, ou 

comecinho da outra a administração municipal está recebendo uma retro escavadeira dos quais irá 

ficar “zerinho” para a próxima administração. Deixa um grande abraço aos cipoenses, da bancada do 

PDT, em nome do seu presidente Anselmo Cardoso, e que dois mil e dezessete tenhamos bastante 

saúde, prosperidade e compreensão, uns com os outros. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois usou 

o tempo de liderança junto. Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Diz que 

hoje é um dia especial para os vereadores, pois é a última sessão de dois mil e dezesseis e, 

principalmente, os dois que irão ficar aqui que são o Diego e o Jairo, e os novos que estão aí, pois 

estão todos saindo, deixando essa Casa, mas de cabeça erguida e com o dever cumprido. Em 

primeiro lugar agradece a Deus, em segundo a sua família, em terceiro a comunidade, pois teve o 

privilégio de três legislaturas como vereador e estar representando o povo cipoense, e a partir do dia 

primeiro, se Deus quiser, como vice-prefeito por quatro anos. Cita o nome de umas pessoas aqui, 

para não cometer injustiça, principalmente dos vereadores: Tiago Rosado, Tiago Tisott, Miro, Antonio 

Jardim, o qual teve o privilegio de trabalhar junto por oito anos, como vereador, nas eleições 

passadas, a Ionara e os que não estão aqui. Para não falar o nome dos outros, cita a pessoa que 

acha ser a mais velha aqui, o seu Eli, que hoje é a última sessão e comenta no nome do Pinheiro, o 

qual sempre teve divergências, trabalhou junto em dois mil e sete, na administração do seu Serafim, 

onde foi secretário de Obras, e em dois mil e treze, na administração do seu Meneghini, a qual diz não 

ter dado certo, pois a política tem altos e baixos, e tem que saber respeitar a opinião dos outros e a 

decisão do povo. Agradece a presença do Pinheiro, como secretário da Fazenda, o qual sempre foi 

amigo, sempre conversaram, às vezes discutiram, mas acima de tudo o respeito um com o outro. Cita 

que tem uma frase que diz que nas melhores famílias tem problema, então como vereadores e no 

tempo que trabalhou na prefeitura sempre teve problemas, ou seja, são as melhores famílias. Se não 

tiver problema nas melhores famílias, não tem família, pois sempre tem problema, mas têm que ser 

resolvidos. Agradece ao Protásio, que está aqui e é funcionário público, e em nome dele fala dos 

funcionários, pois ele foi seu motorista quando foi secretário de Obras. Aos vereadores e aos 

funcionários dessa Casa, diz que acharam que iria esquecer, mas não esqueceu não. Cita o 

Lissandro, que não está aqui, o doutor Paulo que está com o pai dele em Porto Alegre devido cirurgia, 
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a Carlizi, a Ivania, o Gustavo, o Ednilson, mais conhecido como Dentinho e a Silvane. Diz que não 

deu presente a ela, pois homem é muito esquecido e nessa parte as mulheres são mais espertas, 

mas disse a ela que depois quer dar um abraço, de coração, nela, pois faz doze anos que esteve aqui 

e sempre brincou com a Silvane, com todo respeito, sempre chegou e falou para ela, independente se 

tivesse gente ou não, outras pessoas, sempre falou e brincou com ela e ela sabe que nunca disse 

nada de mal a ela, sempre se respeitaram como pessoas e ser humano. Agradece ao Ibanez, pede 

desculpas, pois sempre na política tem alguma coisa. Agradece ao Jairo. Agradece a Regina, a qual é 

magoada com o mesmo, pois não foi presidente da Câmara, disse que por causa de seu voto, o que 

diz que não, que o acordo que não foi cumprido entre o PMDB e a mesma sabe disso. Ao Miguel, os 

quais sempre tiveram discussões fortes, mas independente disso, são amigos, e o que precisar estará 

na prefeitura. A vereadora Marilene Margutti diz que a mesma não está indo embora, e sim irá morar 

lá, e não concorreu, mas se tivesse teria se elegido vereadora. Ao vereador Alacir diz que são 

dezesseis anos e não é fácil, e na terça-feira irá ficar sonhando para vir para cá. Ao Rodolfo, o qual 

muitas vezes chamou de “dentudo”, pois chama todo mundo e o chamam disso. Ao vereador Diego, o 

qual diz ser o mais desnutrido da Casa, que uma vez disseram que não passava agosto, mas já está 

nuns quantos meses de agosto, graças a Deus. Pede desculpas a todas essas pessoas, de coração, 

pois muitas vezes se chega e diz desculpa, mas não é de coração, o que diz estar pedindo, 

independente de qualquer coisa. Diz ter coisas na vida que, às vezes, temos condições de desabafar 

e não consegue. Pede desculpas ao povo, como muitos colegas já falaram, que o povo diz que o 

vereador isso e aquilo, mas esquece que na política é assim, se faz dez coisas boas e fez uma errada 

e já esqueceram de ti. Diz que têm que ter muito cuidado. Aos vereadores novos diz que nunca o 

poder “suba para a cabeça”, pois é a pior coisa do mundo na coisa pública, “subir para a cabeça”, 

quando se pega um poderzinho, que sejam humildes, pois é o povo que reconhece e julga. Diz que 

aqui os únicos dois vereadores que concorreram se reelegeram, se tivesse mais alguém tem certeza 

que se reelegeria também. Diz que tenham humildade e nunca “pisem” no outros achando que têm o 

poder, pois ninguém aqui é mais que ninguém, só tem uma pessoa que é maior que nós que é Deus e 

Jesus Cristo, e ainda o mataram, e era o único que sabia de tudo. Diz que somos seres humanos, 

cometemos erros e magoamos pessoas. Pede que tentem fazer isso que sempre irá dar certo. Daqui 

quatro anos não sabe quem irá estar ou não, mas acredita que a amizade terá, divergências terá 

sempre, mas terão que ter a capacidade de resolver os problemas. Antes de encerrar deseja um feliz 

Natal a todos os cipoenses e um próspero dois mil e dezessete, que venha com muita saúde e muita 

paz para todos, aos funcionários públicos, aos lavoureiros, pessoal dos assentamentos, as 

comunidades do interior. Se não pode fazer mais, não foi por que não tinha interesse, mas, às vezes, 

as pernas não alcançaram, e tudo não se faz, alguma coisa deixa a desejar. Agradece e até o ano 

que vem, se Deus quiser. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Diz ao secretário Pinheiro 

que sempre foi um admirador do seu trabalho, e não é por estar finalizando, pois o mesmo sabe disso. 

Não iria citar nomes, mas doutor Paulo, Ivania, Carlizi, Gustavo, Dentinho, Lissandro e Silvane o seu 

muito obrigado, e diz à Silvane que as palavras que a mesma colocou no bilhetinho lá, se cada um já 
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teve oportunidade de ler, resume tudo. À colega Marilene diz que não esperava nada diferente, e não 

foi surpresa, pois achava que faria algo assim e a agradece do fundo do coração. Essa semana 

sentou na frente do computador em sua casa, no domingo à noite, e disse para sua mulher que iria 

digitar um discurso, pois vai sair daqui depois de oito anos, e ela lhe disse que não adiantava, pois 

chega aqui e não fala o que escreveu. Diz ser verdade, tanto é que está em sua camionete. Fala 

então alguns tópicos, dizendo que esperava ter feito mais. Acha que não foi um bom vereador e 

reconhece seus limites. Diz isso por várias circunstâncias, e acha que poderia ter feito mais, mas 

também diz que foi uma experiência de vida fantástica esses anos aqui, pois aqui foi líder de bancada, 

de partido, de governo quando era oito a um, só sua pessoa defendia Osvaldo Froner e oito 

“batendo”, e saía lá na frente. Diz que fica o recado para o próximo líder que, às vezes, têm que 

“apanhar” em nome do prefeito. Diz que não é “tapar o sol com a peneira”, como uma vez disse, não é 

esconder os mal feitos, mas foi líder dele e procurava dar uma ajeitada. Acha que só o pedido de 

desculpas, e o Jaques colocou muito bem, é muito vago, mas diz que cometemos excessos na vida e 

a palavra desculpa parece ser muito simples, mas aos que estão em casa o escutando pede 

desculpas por excessos, por não atender expectativas, por não fazer aquilo que esperavam que 

fizesse, para os funcionários que, de repente, algum dia tenha se excedido, para os colegas. Aos 

novos vereadores, não irá citar o nome, mas deseja sucesso. Quanto ao seu futuro político dizer que 

“dessa água não bebe”, jamais e sabem que não. Em princípio no ano dois mil e dezenove ou vinte 

estará certamente concorrendo a alguma coisa. Tem dito aí fora que a vice-prefeito ou prefeito, se seu 

partido entender, isso é certo que estará, ou, de repente, tentando voltar para essa Casa. Então, não 

diz que não. Deseja ao prefeito que sai, seu amigo Meneghini, que retome as coisas dele e leve a sua 

vida do jeito que sempre levou. Para o prefeito que está assumindo ficou feliz, pois recebeu uma 

mensagem que o governo irá depositar dia trinta o que seria para dia primeiro, então vão entregar a 

prefeitura com dinheiro em caixa. Diz ter ficado sabendo agora a dez minutos, pelo whatsApp, que 

botaram pressão em Brasília e o presidente Temer irá depositar dia trinta o que seria dia primeiro. Diz 

ser mais uma circunstância boa, tanto para o prefeito que sai, para o Pinheiro que é secretário da 

Fazenda, e para o que está chegando. Não seria o Rodolfo se não desse uma provocada em sua 

colega Regina, com a qual diz ter tido longos embates aqui, assim como com o Miguel e, 

principalmente, com o irmão do nosso futuro vereador, o Erico, com o qual batia de frente. Lembra 

que a Regina lhe disse, quando saiu daqui, que terminou o mandato: “Vai com Deus, Rodolfo”! Diz 

que foi, realmente, e voltou com Deus, e numa prova que a quer muito bem, seu esposo, sua família e 

a todos, diria: “Vamos com Deus”! Deseja a todos um feliz Natal e um abençoado dois mil e 

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

SERAFINI, Líder de Governo: Fala em nome de seu partido PMDB, muitas vezes que entra no jogo 

político para ganhar ou perder, faz parte e tem que ter a grandeza de ter a vitória e grandeza maior 

ainda na derrota, e que muitas vezes derrota não significa fraqueza, e é assim e disputou e perdeu, 

mas, graças a Deus, de cabeça erguida e perderam “em pé”, e diante disso o PMDB, em nome disso 

quer desejar a toda a comunidade cipoense um feliz Natal e um próspero ano novo, e o seu muito 

obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 
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Representante de Partido, SD: Gostaria de deixar aqui registrado o nome do Gustavo, que não citou 

aqui e que trabalhou aqui nesta Casa, e o Leandro na sua época de vereador também, a Gisele e a 

dona Meri que foram pessoas que passaram pelo tempo que esteve aqui como presidente de Câmara 

e que quer deixar registrado aqui nesta Casa. Diz que em nome do partido Solidariedade, diz que o 

presidente Renato Bender foi um “cara” que sempre lhe auxiliou e lhe deu uma mão, então não 

poderia hoje encerrar o seu mandato aqui sem citar e deixar registrado nesta Casa o nome do 

presidente Renato Bender, que é um “cara” sensato e que teve a hombridade na hora de tomar 

decisão, e sempre lhe deu apoio e ficou do seu lado, e não quer esquecer-se de pessoas que sempre 

lhe deram a mão na hora que mais precisou. Diz que muitas vezes lhe perguntam por que não 

concorreu vereador Ibanez, e que hoje viu uma das pessoas, mais feliz quando saiu de casa, que foi  

seu filho, e seu filho disse que nunca esperava que, pela primeira vez, fosse ficar do seu lado, que a 

hora que mais precisa, pois quer montar uma empresa e quer que o pai e a mãe lhe auxiliem, e que o 

pai largasse tudo,  política, o seu sonho para ir lhe ajudar. Acha e diz ao colega Rodolfo que na vida 

da gente a vida passa, mas a família é que fica, é ela no último momento que mais precisa é a família 

que tem do lado e acha que é um momento crucial é ter-lhe neste exato momento que mais precisa 

para dar um “empurrão” para ajudar, então isso faz uma das decisões marcadas na sua vida. Deseja 

um feliz Natal a todo povo cipoense e um próspero ano novo, como muita paz no coração de cada 

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

de Partido, PDT: Agradece a todos os seus eleitores que confiaram e que a partir do dia primeiro 

estará nesta Câmara novamente, e em nome da bancada do PDT, juntamente com o vereador 

Manjolo, então a disposição do povo, da comunidade, tanto aqui na Câmara como nas suas 

residências e através de seus telefones. Diz à comunidade cipoense que continuarão trabalhando 

pelo povo, ao lado do povo e com o povo. E todos da UDP e do PDT estão esperando esta palavra 

aqui, quatro anos passa ligeiro, quatro anos passa rápido e aqui constituirão uma família e, 

certamente, daqui a quatro anos constituirão uma família maior ainda. Deseja a dona Marilene 

felicidades, e a todos os colegas, mas principalmente a Marilene que está mudando de estado, que 

conquiste alguns compadres lá “para cima” também, e muito obrigado e até dia primeiro na posse na 

câmara, às dezessete horas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: O vereador usou o tempo de líder juntamente com os cinco 

minutos regimentais. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Diz que a 

derrota Miguel que tem um sambinha que diz: “levanta e sacode a poeira e dá a volta por cima”, mais 

ou menos assim. Fala sobre vitória e que o Froner ganhou a eleição, juntamente com o colega 

Jaques, e tem um município para toca,r e a palavra que diz na atualidade é que é um desafio imenso, 

principalmente na sua área de transporte escolar, saiba o senhor vice-prefeito que vocês terão um 

Rodolfo “espinhento” e “no pé” de vocês, na questão do transporte. Diz que daqui a quatro anos 

estarão aqui, e até anotou, vão “moer” vocês de novo, se Deus quiser, o seu muito obrigado ao 

presidente e a todos que estão em casa, e obrigado a nossa rádio por tudo que ao logo do tempo fez. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, 

Líder de Partido, PMDB: O vereador usou o tempo de líder juntamente com os cinco minutos 
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regimentais. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, 

PMDB: Diz que vamos ver, ao colega Rodolfo, e que daqui a quatro anos teremos novas opções. Diz 

que desejou que o colega fosse com Deus, e que com Deus sempre estará. Diz que deixou este 

momento para falar exatamente ao povo de Capão do Cipó, e diz a todos os munícipes de Capão do 

Cipó que para si foi uma grande honra poder estar aqui, pois tinha muita honra em representar a cada 

munícipe de Capão do Cipó e quando saía em eventos políticos, ou na prefeitura ou a qualquer lugar 

que ia, tinha maior orgulho de dizer que é vereadora de Capão do Cipó, e não que estava, então isso 

agradece a vocês. Diz que não escolheu morar aqui no município de Capão do Cipó, mas a vida lhe 

trouxe aqui e agradece todos os dias a Deus por ter lhe trazido no meio de pessoas tão boas, porque 

o nosso povo é um povo humilde hospitaleiro e muito trabalhador. Fala que não conseguiu fazer tudo 

que queria, vereador é limitado, mas suas ideias vão além daqui, elas são grandes. Diz que quer 

terminar dizendo uma frase que diz: “Que tudo vale à pena quando a alma não é pequena”. Seu 

obrigado ao povo de Capão do Cipó por ter lhe proporcionado oito anos trabalhando, fiscalizando, 

aprendendo com vocês e procurando fazer o melhor para cada um e por cada localidade que 

conheceu.  Fez muitos amigos aqui e ser vereadora de Capão do Cipó foi muito bom. Agradece e 

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

ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala da economia que foi feita na Câmara de Vereadores, a 

câmara vai devolver em torno de duzentos e cinquenta mil reais para a prefeitura, economia dos 

vereadores, pois a maioria dos vereadores não pegou nenhuma diária este ano, então para vocês ver 

o trabalho da Câmara de Vereadores e a economia que fizeram pensando no pessoal do Capão do 

Cipó. Fala no nome da UTP e deseja ao Jaques e ao Osvaldo um bom trabalho a partir de janeiro e 

espera muito trabalho em torno das comunidades, e que a esperança do povo é trabalho, pois as 

comunidades querem pessoas que trabalhem para o bem de todos, e diz que é o que espera. 

Agradece a lembrança da Silvane e da dona Marilene. Deseja um feliz Natal e um próspero ano novo 

a todos, e muita chuva a nossos agricultores que sabem que nosso município é essencialmente 

agrícola, então quanto mais chover para os agricultores até março, melhor, pois se sabe que o Capão 

do Cipó não tem empresas e dependemos da agricultura e produtores de leite, e esperamos que 

venha muita chuva para eles. Diz a dona Marilene que vai, mas vai ficar no coração de todos nós aqui 

do Capão do Cipó e como disse hoje: até breve Marilene, pois tem certeza que ninguém vai esquecer-

se de ti e do teu companheirismo. E a todos os cipoenses que precisarem estará no Capão do Cipó e 

podendo ajudar vai continuar o mesmo Alacir de sempre, mesmo não sendo vereador podem contar 

no que precisar. E novos vereadores, se precisar, vai estar aqui, tranquilamente, junto de vocês 

cobrando o prefeito e a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: CONVITE, da Câmara de Vereadores, para Sessão Solene de posse 

dos eleitos para a Legislatura 2017/2020, às 17 horas do dia 1º de janeiro de 2017, na Câmara de 

Vereadores de Capão do Cipó, lembrando aos eleitos que no ato da posse deverão apresentar o 

diploma emitido pela Justiça Eleitoral, bem como declaração de bens e valores que compõem o seu 

patrimônio. Após o senhor presidente convida a vereadora Marilene Margutti para que faça o 
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descerramento das placas de Presidentes 2015 e 2016. Após todos dão uma salva de palmas. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a sessão solene, que será dia 1º/01/2017, às 17 horas, no 

mesmo local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado os 

trabalhos da presente Sessão e declara encerrada a Legislatura 2013/2016. 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, 20 de dezembro de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 


