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ATA N° 03 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro do ano de 2017, às 18:00 horas, 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 2017. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente cumprimenta os presentes, passando a palavra à 1ª 

Secretária para que proceda a leitura da ata 02/2017, da Sessão Ordinária do dia 03/01/2017. Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 

GAB. 007/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 001/2017. PROJETO DE LEI 

001/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2017”. Após, o Senhor Presidente cumprimenta aos 

presentes, explicando que a sessão de hoje será também uma homenagem ao ex-vereador e atual 

secretário de Agricultura, Alacir Dessoe, e sua esposa Araci Bernadete Dessoe, falecidos 

tragicamente em 08 de janeiro de 2017. Após o senhor Presidente passa a palavra ao Procurador 

Jurídico da Câmara, senhor Paulo Ricardo Pereira Genro, para falar em nome dos colegas da Casa. 

SENHOR PAULO RICARDO PEREIRA GENRO (Representando os Servidores da Câmara): Dá 

boa noite a todos e diz que coube a sua pessoa fazer uma homenagem em nome dos 

colegas funcionários dessa Casa, aos estagiários e todos os colaboradores. Fala ao seu 

grande amigo Alacir Dessoe e sua esposa Bernadete, que esta é uma homenagem que 

nunca pensou que precisaria fazer em toda a sua vida, mas aqui está e ao seu Alacir, ao qual 

pode dizer “Tio Ala”, partiu sem dar-nos tempo de dizer esse adeus, mas, além do adeus, que 

devemos dizer nessa hora, quer aproveitar este momento para, também, o agradecer de todo 

o coração. Agradece a oportunidade e a confiança em si depositada, e tudo que pode 

aprender sob o seu comando, e a tudo que evoluiu, graças também ao senhor, juntamente 

com todos os funcionários, estagiários e colaboradores dessa Casa Legislativa, agradecemos 

pelo chefe exemplar e pela pessoa maravilhosa e educada que sempre foi. Diz ao “Tio Ala”, 

que saiba que nós guardaremos sempre na memória tudo que vivemos nessa Casa 

Legislativa, ou fora, com muito carinho e muita saudade. Cita que compreender os propósitos 

de Deus, muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a tristeza bate 

a nossa porta. Fala que acabamos de perder esse casal de amigos tão queridos: Tio Ala e 

Dete, e que lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente e o vazio e a saudade 

aumentam o sofrimento severamente. Diz que hoje a saudade nos faz mais uma visita, mas 

não vem acompanhada da tristeza como protagonista, com corações mais confortados, 

dedicaremos esse dia para relembrar s bons momentos que foram compartilhados nesta 
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Casa Legislativa e com a presença de uma pessoa tão querida, que foi capaz de fazer tanto 

pela nossa comunidade cipoense. Destaca que o vazio que ficou jamais será preenchido, 

mas com paz de Deus, em nossos corações, será menos difícil a nossa caminhada. Fala que 

céu comemora por estarem morando lá agora pessoas tão queridas que, para sempre 

estarão em nossa memória e influenciará eternamente a nossa história. Fala que agora nos 

despedimos em silêncio, ao amigo Tio Ala, sem saber o porquê de sua prematura partida, 

sem entender o porquê de tudo isso, talvez não exista um por que, e o que existe, nesse 

exato momento, é um vazio, uma tristeza, uma dor e muita saudade. Ressalta termos a 

certeza que continuaremos unidos em um vínculo de amizade junto a suas filhas, que aqui 

estão: a Franciele, a Flávia, a Paola, seus genros e seus netos. Finaliza com um até sempre 

ao nosso amigo Tio Ala e Dete, e que ambos descansem em paz. Agradece e passa a 

palavra ao Presidente Diego, para que conduza a sessão. Após o Presidente faz breve 

explanação sobre o casal, dizendo que Alacir Dessoe, nascido em 14/07/1953. Araci Bernadete 

Dessoe, nascida em 04/05/1958. Ele natural de Augusto Pestana e ela de Jóia. Em 1984 vieram 

residir em Capão do Cipó, na localidade de Palmeiros, onde desde então juntos muito contribuíram 

para a criação e o desenvolvimento de Capão do Cipó. Após o senhor Presidente passa a palavra ao 

Prefeito Municipal, senhor Osvaldo Froner, para falar em nome do Poder Executivo. SENHOR 

OSVALDO FRONER (Prefeito Municipal, representando o Poder Executivo): Primeiramente 

saúda os vereadores e vereadoras de nosso Município, a família do Alacir e da Dete, aos 

visitantes de hoje, a toda a comunidade, onde que hoje não queria estar dizendo essas 

palavras. Diz que para si está sendo muito difícil e quer que o perdoem se não sair muito o 

que querem ouvir, mas está sentindo tanto quanto a família do Alacir, pois conhece ele desde 

a juventude. Cita que passaram a juventude juntos, ele casou e veio para morar em 

Palmeiros, e sua pessoa casou e veio morar em Capão do Cipó, mas logo depois ele veio 

morar bem pertinho deles. Fala que foi um homem que lutou, sofrido, trabalhador, nas crises 

que tinha na agricultura passaram com dificuldades e com muita competência ele soube se 

dedicar a uma família e a uma sociedade, sendo um homem exemplar, ao qual podemos nos 

espelhar no que ele foi e fez. Diz que no ano dois mil, que foi a primeira eleição, se não se 

engana, fazia parte do Partido Progressista e foi até a casa dele para pedir que ele pudesse 

concorrer a vereador, pela primeira vez, e ele não queria aceitar. Lembra muito bem quanta 

insistência fez, e o irmão da Dete estava presente, cunhado do Alacir, “forçou” muito a ele 

aceitar a ser candidato. Não se enganava, pois desde os outros tempos, antes de ser 

município, ele fazia parte de todas as diretorias onde participou, e o trabalho que competia a 

ele, fazia com grande facilidade e com muito respeito, sempre olhando para os mais 

necessitados, sempre fazendo o melhor para a comunidade. Destaca que o Alacir foi e 

sempre foi um homem de “mão limpa”, enérgico, correto e sempre “puxando” para o bem da 

sociedade. Quando se elegeu a prefeito, o colocou, como tinha conhecimento, grande 
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conhecimento da capacidade do Alacir, como secretário da Agricultura, onde fez um trabalho 

que, até hoje tem para dizer a todos, que sua pessoa não faria, pois ele, se não tivesse 

dinheiro, ele botava dinheiro,  se não tivesse funcionário que fosse, ele ia fazer o serviço, se 

não tivessem as máquinas, ele ia e botava o trator dele. Diz que este é o secretário que 

Capão do Cipó tinha que ter e se manter. Cita que a partir dali começaram a traçar novos 

rumos. Novamente se elegeu e, novamente, o convidou a ser o novo secretário, pois todos 

conhecem o trabalho do Alacir, o trabalho da Dete. Conheceu-os desde quando morava em 

Augusto Pestana, o pai da Dete, o pai do Alacir, conheceu e frequentava a casa deles e pode 

dizer da herança que eles trouxeram. Diz que está aí a família, herança que eles deixaram, e 

só ficou para nós nos espelharmos na família. Diz, em poucas palavras, que não queria estar 

fazendo esse discurso hoje, mas só diz que a Secretaria de Agricultura está de luto e que 

ninguém venha falar em ser secretário, durante três meses, e pede desculpas a quem 

precisar da secretaria, pois vão ir atendendo conforme precisar. Fala que Capão do Cipó não 

podia ter perdido o Alacir, da maneira que foi perdido. Deixa seu muito obrigado. Após o 

senhor Presidente passa a palavra ao Vice-Prefeito Municipal, senhor Jaques Freitas Garcia, para 

falar em nome do Partido dos Trabalhadores – PT, de Capão do Cipó. SENHOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (Vice-Prefeito Municipal, representando o Partido dos Trabalhadores – PT, de Capão 

do Cipó): Cumprimenta os senhores vereadores, vereadoras, presidente dessa Casa. Diz, 

emocionado, que não queria estar aqui hoje e falar de seu amigo, há doze anos nessa Casa 

como vereador e como companheiro que foram nessa eleição do Município de Capão do 

Cipó. Diz não ter o que falar do Alacir, e não tem palavras e se fosse falar, falava um mês, 

dois meses e não tinha o que dizer. Pede desculpas aos que estão aqui, e diz para a família 

que conheceu o Alacir, irá fazer trinta anos agora em abril desse ano, quando vieram morar 

no Município de Capão do Cipó. Cita que o Alacir descia no assentamento fazer hora para os 

pequenos, para os assentamentos, que o município-mãe era Santiago, ainda. Diz, 

emocionado, que o primeiro lote que ele plantou foi o de sua irmã, que, hoje não está mais 

conosco. Fala, chorando, que foi o Alacir, como vereador, em dois mil e dois, que lhe trouxe 

um filho de Santiago para sua casa, que é o seu”crespo”, pois não tinha carro e não tinha 

nada, e sua irmã faleceu e está até hoje o seu filho consigo, e foi ele e a dona Dete que 

trouxeram. Diz que foi para Ijuí, seu filho mais velho tinha três anos, o Gabriel tinha oito 

meses, foi de moto e seu irmão levou eles de carro. Ficou lá duas horas e o seu pequeno 

quebrou o braço, e quem estava lá depois em Ijuí, que estava em férias, tinha tirado férias, 

trabalhava com seu Adolfo, era o Alacir, e veio em sete dentro de um Corcel II que ele tinha. 

Cita que veio a Paola, a marta sua esposa, o marcos que tinha quebrado o braço, o Gabriel 

seu pequeno, a dona Dete e a Flavia, eram oito dentro de um carro e de moto atrás. Diz ter 

coisas na vida que a gente não tem o que falar. Diz que essas pessoas que fizeram isso, não 

são pessoas, são bichos, e se existisse crime que tinha que ser pago e a comunidade tinha 
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que fazer, era pegar e trazer aqui para nós, e se cometesse um crime de dar um beliscão, 

daria  e dizia que podem o levar, pois vai cometer esse crime. Destaca que ele não merecia, 

a família dele não merecia, a dona Dete não merecia passar por isso que passaram, e nem a 

família e nem nós do Município de Capão do Cipó, merecia. Cita que na política todo mundo 

sabia a índole do vereador Alacir, todo mundo sabia. Independente de partido que era, diz 

que o ‘cara’ que mais respeitava aqui dentro dessa Casa, era o Alacir. Diz que nunca 

discutiram na política, e sempre eram contrários. Diz que nunca discutiram e sempre um 

respeitou o outro. Frisa que no seu partido tinha discussão, e com ele nunca teve, e tudo que 

tratou com o Alacir, desde dois mil e cinco, que chegou nessa Casa, o que falavam, nenhum, 

independente, “rabiava”, se fosse projeto, ou coisa, já dizia antes que era isso e ele também e 

não mudava o voto dele. Diz que ele como vereador, e sempre dizia a ele o ano passado, que 

concorresse a vereador que se elegia, e ele lhe dizia que não queria mais política, que ia 

descansar com a família em casa. Cita que ele foi o coordenador de campanha, e o PP, o 

município de Capão do Cipó e os partidos estão todos enlutados, pela perda do Alacir e da 

dona Dete, assim como a terceira idade e o bloco de Carnaval Gaviões da Folia. Diz que 

participava desse bloco, há dezoito anos ajudou a fundar, compraram até um terreno, o qual 

diz nem saber onde fica, acha que perto do Posto de Saúde, e o Alacir era o presidente. Não 

irá se alongar muito, mas como tinha uma coligação e ganharam a eleição no município de 

Capão do Cipó, já falou com seu Osvaldo, por que o homem nunca é obrigado a dizer, mas 

depois que diz, cumpre, e o Alacir era assim, dizia e cumpria. Diz que tudo que foi tratado, irá 

dizer aqui o que falou com seu Osvaldo essa semana, que o que foi dito para a família, o que 

ele comentava, irão, dentro do possível, fazer o possível e o impossível e irão cumprir o que 

tinham tratado com ele no trabalho, na política. Diz que chamava ele de “seco”, tinha isso, 

como tem com muitos vereadores aqui, “dentudo”, ele o chamava também, e o Alacir, nesses 

cinco dias que passaram juntos na prefeitura, falavam umas dez vezes por dia, ele o ligava 

ou ligava para ele. Diz a Flavia, Paola, Fran, Sidi, o qual diz não ter esquecido dele, pois foi 

um “cara” que trabalhou com o Alacir desde pequeno, e acha que é considerado um filho da 

família, pois sempre esta nas horas boas e nas horas ruins, pois a gente sempre tem 

dificuldade. Dá a eles parabéns pelos pais, pelo avô, pelo sogro e pela sogra que ele tinha 

(Elisandro), e o nosso povo cipoense que se sintam todos, os que estão aqui, hoje, a família, 

a Sandra, a Marisa, os sobrinhos, e se pergunta se algum dia o Alacir não ajudou alguém ou 

falou com alguém, dando uma palavra de conforto. Pergunta isso aos que estão aqui hoje, e 

assim era no município de Capão do Cipó inteiro. Diz que ninguém queria isso, mas a família, 

o pai e a mãe que tiveram têm que ter orgulho, e como seu compadre que era, e como colega 

vereador, como secretário municipal de Capão do Cipó, diz “tirar o chapéu” para ele e para 

dona Dete. Mais uma vez diz que rezem pela família e por eles, pois tem certeza que eles 

estão junto de Deus, mas o “cara” que cometeu isso, e tudo que se faz aqui, se paga aqui, 
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ainda mais uma barbaridade dessas. Diz ao presidente que não quer quebrar o protocolo, 

mas quer que o pessoal fique em pé e dê uma salva de palmas, mais uma vez, em 

homenagem a essa família e a essas pessoas maravilhosas que eram. Todos levantam e dão 

uma salva de palmas. Agradece, pede desculpas e diz não ter mais palavras para falar. Após 

o senhor Presidente passa a palavra ao ex-colega vereador, senhor José Rodolfo de Brum, para falar 

em nome do Partido Progressista – PP, de Capão do Cipó. SENHOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM 

(ex-colega vereador, representando o Partido Progressista – PP, de Capão do Cipó): 

Cumprimenta o senhor presidente, vereadores, vereadoras, os familiares do Alacir, os 

familiares da dona Dete. Diz que hoje a tarde quando o Diego lhe ligou, que tinha que fazer 

essa fala, a qual não sabia, pois viria aqui, igual vocês, para assistir, e sempre escreve seus 

discursos e acaba não lendo, mas, hoje, tomou nota de algumas frases. Diz que uma delas 

diz como é engraçado como as pessoas passam rápido pela nossa vida, passam que parece 

que você não vê, mas as marcas ficam lá, as marcas estão lá. Olhando os colegas aqui, 

aquele quadro seu ali de presidente, só está ali por causa do Alacir. Olhando o prefeito 

municipal e o Jaques, diz que eles só estão aqui, por que o Alacir “costurou” essa aliança, 

hoje. Diz que vamos saber isso. Cita que esses momentos passam rápido, mas as marcas, 

elas ficam. Diz ao prefeito Froner, que sua pessoa voltou para o PP pelas mãos do Alacir e o 

Leomir, que não está aqui, mas agora a pouco estava aqui, e trocou o nome, mas eles foram 

lá onde morava para assinar ficha, de novo, e concorrer pelo PP. Marcas, e diz que falar as 

marcas que o Alacir deixou no município, não é que pouco saiba, mas já disseram, pois é em 

bloco de Carnaval, é em clube de idade, é na Secretaria de Agricultura, é na história do 

Município, é na família, na constituição familiar, que é uma coisa muito importante, é no fato 

de ser político com P maiúsculo, com a classe, hoje, todos sabem tão desacreditada, tão 

sem-vergonha, a palavra certa, e o Alacir, ele era um político, um ser humano decente, 

correto, honesto, trabalhador, comprometido, esse era o nosso amigo. Diz que são essas as 

marcas que fala que ficam profundas. Frisa que o Alacir, estava olhando umas fotos ali, 

sempre tinha um sorriso, as vezes era um sorriso meio que com raiva, pois ele não era de 

levar nada, ele resolvia tudo e o Jaques sabe, que tinham as suas diferenças, mas 

acertavam. Cita que sempre disposto a ajudar quem precisasse, no cargo de vereador, no 

cargo de secretário, o qual lembra de épocas difíceis do primeiro mandato do governo Froner, 

faltava maquinista, faltava um tratorista, lá estava o Alacir. Independente, nunca em momento 

algum o cargo ou os cargos que ele exerceu “subiu a sua cabeça”. Destaca que na Bíblia diz 

que sabemos que há tempo para todo o propósito abaixo do céu, há tempo de nascer e que 

há tempo de morrer. Infelizmente, diz às meninas e aos familiares, uma morte estúpida, duas 

mortes estúpidas, que ninguém está preparado, ninguém está preparado para a morte, mas 

do jeito que o Alacir e que a Dete morreram é horrível. Diz ao presidente Diego que nós 

sentiremos saudade para sempre, talvez lembrando do que poderíamos ter feito e não 
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fizemos, quantas coisas poderíamos ter feito e vai ficando, vai ficando, e a gente não faz. 

Fala às meninas, filhas, genro, das palavras que poderiam ter dito e não foram ditas, das 

atitudes que deveríamos ter tido e não tivemos, e se tivéssemos feito tudo isso: atitudes, 

palavras, ainda não seriam suficientes, pois nós humanos, nós somos despreparados para a 

perda, e impacientes com o tempo, o qual deixamos responsável por apagar o nosso 

sofrimento e de sua família. Diz que o tempo, familiares e comunidade do município de 

Capão do Cipó, o tempo políticos e políticas do Capão do Cipó, é que vai fazer que a 

lembrança vá esmaecendo e essa perda terrível a gente vai conseguir esquecer. Hoje, diz ao 

Alacir e a Dete, que estamos imensamente tristes pela falta que nos fazem, mas gratos, 

eternamente gratos a Deus por termos conhecido, partilhado e compartilhado momentos, 

ações, debates, brigas, discussões, em todos os setores. Diz ao Alacir, que brigas com ele, 

com a dona Dete não, mais era na política, mas brigas que sempre tinham, e aí nessa 

cadeira, ou nas cadeiras que ele usou nesses dezesseis anos, sempre ele disse que, em 

primeiro lugar, o interesse maior do nosso município, e isso, diz às meninas e aos familiares, 

tanto da dona Dete como do Alacir, tenham o orgulho de saber que ele fez. Ressalta que 

sentiremos saudades eternas do Alacir e da dona Dete, pois, e finaliza, foi um marido 

exemplar, um pai exemplar, um munícipe exemplar, mas, principalmente, como disse, um 

político exemplar. Sem dúvida nenhuma, diz aos vereadores, prefeito e comunidade aqui do 

Capão do Cipó, Capão do Cipó perdeu um dos maiores líderes, e um dos melhores e mais 

importantes políticos que Capão do Cipó teve e, certamente, fará falta. Diz que o Alacir e a 

dona Dete foram defensores das pessoas humildes, dos trabalhadores e deixam para nós 

bons exemplos: a sua persistência, o seu exemplo de família e a luta pela vida. Deixa aos 

familiares e aos colegas, o seu abraço e o seu carinho, e em nome, sente-se extremamente 

honrado, em falar em nome do Partido Progressista, diz e pede que essas palavras simples 

sirvam de conforto para os seus corações, nesse momento de dor. Seu muito obrigado. Após 

o senhor Presidente passa a palavra ao vereador Antonio Chaves Jardim, para falar em nome da 

Bancada do Partido Progressista – PP, de Capão do Cipó. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(representando a Bancada do Partido Progressista – PP, de Capão do Cipó): Cumprimenta o 

senhor presidente, os colegas vereadores, excelentíssimo prefeito municipal, senhor vice-

prefeito, ex-vereadores de Capão do Cipó, e os colegas vereadores da cidade de Santiago. 

Quer expressar a vocês e falar bastante, falar pouco ainda é muito pouco falar de Alacir 

Dessoe. Fala que não tem coragem para dizer para vocês a dor que sente do seu ex-colega, 

ex-presidente que foi dessa Casa, do seu ex-amigo que muito lhe ajudou e que muito lhe 

ensinou quando ele chegou a esta Casa. Fala que Alacir Dessoe lhe dizia: “Antônio, fica 

tranquilo que nós estamos do teu lado”! A Dete, que todos chamavam carinhosamente, fala 

que nunca deixou de visitar o Alacir e a Dete, e muitas vezes chegava até sua residência e 

encontrava a Dete sorrindo, o recebendo e brincando, como sempre. Cita Alacir Dessoe 
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como exemplo de vereador no seu querido município, e que deixou a todos esses exemplos 

de homem honesto, sério, competente, articulador político e coordenador de uma campanha 

vitoriosa, que graças a Alacir, e ao povo cipoense é que eles estão aqui, pois teve uma 

coordenação excelente, honesta, tranquila. O que Alacir pregou destaca como exemplo de 

pai, avô, e sogro, e isso aí a família pode nos dizer, e diz a todos e a toda a família de Alacir 

Dessoe que não pode se alongar muito, por que essa dor ele tem certeza que todos nós 

vamos sentir, por todo resto de nossas vidas. Fala ainda que nós nunca vamos esquecer-nos 

de Alacir Dessoe, porque seja quem for sempre quando nós perdemos um ser humano, nós 

sentimos a dor, por que o povo aqui no Capão do Cipó, além de amigos, nós somos uma 

família, um município pequeno aonde todos nós nos conhecemos, por isso que nós sentimos 

aquela grande dor, e aquela grande perda do Alacir Dessoe. E fala ao seu presidente que 

não pode se alongar demais para falar de Alacir, diz e repete porque foi exemplo e isto a 

comunidade sabe e o povo do Capão do Cipó conhece pelo brilhante trabalho que fez em 

Capão do Cipó, e pelo brilhante trabalho que prestou ao povo de Capão do Cipó, como 

homem Público. E, por fim, vem dizer para Alacir e Dete, de coração, que os mesmos 

descansem em paz, o seu querido amigo e sua querida amiga. Após o senhor Presidente passa 

a palavra ao vereador Jairo de Lima Charão, para falar em nome da Bancada do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT, de Capão do Cipó. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (representando a 

Bancada do Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Capão do Cipó): Saúda nosso 

Presidente Diego Nascimento, saudando ele cumprimento toda Mesa Diretora, imprensa que 

se faz presente Folha Regional, a rádio Cipoense que logo mais estará transmitindo essa 

sessão, aos visitantes aqui presentes, representantes vereadores de Santiago Joel, vereador 

Décio, nosso Prefeito municipal, ao vice que aqui estão, comunidade que aqui está para 

prestar essa homenagem, juntamente com a Câmara, representantes de entidades, e os 

familiares de nosso colega Alacir e nossa amiga Dete.  É triste hoje, virem a essa tribuna falar 

desse acontecimento trágico, no seu município, como vereador, sua ex-colega Marilene, ex-

colega Rodolfo, sabem que nessa Casa já tramitou projetos que trariam mais segurança ao 

povo, nessa Casa nem passou. Fica triste por se deparar com essa situação, então mais de 

uma vez, tivemos no município diversos arrombamentos, assaltos, mas nunca uma coisa tão 

trágica como foi à morte deste colega, que há dezessete dias inaugurava sua foto, como 

Presidente da Casa, na galeria dos Presidentes. Todos juntos que estavam aqui é muito triste 

vir falar um assunto desses, ainda mais ele que se deparou com o acontecimento lá, e 

diversas pessoas da comunidade que lá se depararam. Fala que não há palavras para falar 

sobre esse assunto, e o que gostariam mesmo era de resolver esta situação, trazer o Alacir 

de volta, e a Dete, e isso aí não está sobre seu poder, Deus os tem pelo que ele fez pela 

comunidade, pelo que realizou por seu semelhante, aqui na terra, sabemos que já esta com 

Deus. Como dizia seu colega Alacir, e outros que lhe antecederam, na política é normal, 
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como o Jaques falou aqui, ter discussões, brigas aqui na Casa, mas nunca pensando no pior, 

as famílias são preservadas, os amigos são preservados, aqui dentro se discute, como dizia a 

amiga Ângela, devem ser discutida as ideias, mas jamais no pior um para o outro. Em poucas 

palavras gostaria de dizer, que da bancada do PDT estão muito tristes com esse 

acontecimento, no que depender deles no legislativo, juntamente com todos os vereadores e 

o Presidente, o que puder fazer, farão para ajudar, é claro que não conseguem trazer as 

vidas de volta. Diz a todos que deve ser compartilhado, aquele link que o Alexandre Garcia 

colocou: “Bandido morto não mata”! Diz que é o que está faltando, porque esse rapaz que fez 

isso aí estava há seis ou sete meses morando em Capão do Cipó, se tivesse um 

monitoramento forte no município, certamente essas pessoas iriam embora do município, e 

se monitoraria melhor, porque todos nós nos conhecemos aqui, então há como fazer um 

monitoramento para estranhos que chegam aí, e acabam cometendo besteiras como essas. 

Gostaria de dizer que a bancada do PDT está consternada com a perda desse companheiro 

que, não por ser adversário político, porque adversário político é uma coisa, a política passa, 

mas as amizades têm que ficar. Deixa um grande abraço à família, no que depender do PDT, 

estão aí, abraço a todos e obrigado.  Após o senhor Presidente passa a palavra ao vereador Tiago 

Germano Cazarteli Rosado, para falar em nome da Bancada do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro – PMDB, de Capão do Cipó. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO 

(representando a Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, de Capão 

do Cipó): Cumprimenta o senhor presidente e os seus demais colegas vereadores e 

vereadoras, e vereadores da co-irmã Santiago, o prefeito municipal, o vice-prefeito, a 

comunidade que se faz presente, e os familiares, que se fazem presente, do seu Alacir e 

Dete Dessoe. Cita que nesse momento triste e de comoção geral fica difícil dizer algo, ou 

melhor, impossível de aceitar tamanha brutalidade e crueldade que o ser humano é capaz de 

cometer. Diz que cabe a nós em primeiro lugar lembrar as coisas boas relacionadas ao casal, 

o seu Alacir e a dona Dete, lembrando os bons vizinhos que foram, excelentes pais de 

família, a uma vida dedicada em prol da comunidade cipoense, deixar as boas lembranças 

vivas em nossa mente e tentar esquecer a fatalidade que ocorreu no município. Fala também 

que seu Alacir teve uma vida pública acima da média, sempre ressaltando que o seu Alacir 

acima de ser honesto foi um grande líder, por que não é por acaso que ele foi eleito por 

quatro mandatos, e um dos melhores secretários da Agricultura que nós tivemos. Afirma que 

teve a honra de trabalhar e ter chamado de primeiro chefe, e agora novamente, e que esses 

dias o primeiro dia de secretaria, do ano de trabalho, ele teve a bondade de levá-lo em casa e 

que tiveram conversando por uns vinte minutos, e que aí se vê o interesse dele, sempre 

pensando no conjunto de todos, no bem melhor, pensando numa comunidade geral, sempre 

desempenhando o seu setor da Agricultura. Afirma que seu Alacir tinha grande eficiência e 

preocupação com o dinheiro público, que é uma coisa rara hoje em dia. Ressalta que 
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estamos de luto, e pede que Deus, criador de todas as coisas, dê forças à família, para seguir 

em diante procurando sempre lembrar momentos felizes vivido em família, e resta a todos ter 

fé e coragem para continuar em suas caminhadas, e fazendo orações que Deus os receba ao 

céu com todas as graças. Deixa o seu agradecimento a todos.  Após o senhor Presidente passa 

a palavra ao vereador Décio Loureiro, de Santiago, para falar em nome do Poder Legislativo 

Santiaguense. VEREADOR DÉCIO LOUREIRO (representando o Poder Legislativo 

Santiaguense): Cumprimenta em nome do presidente Marcelo Gorski de Matos, Presidente da 

Câmara de Santiago. Em nome dos senhores vereadores da Casa quer saudar o senhor 

presidente e os senhores vereadores, comunidade cipoense, familiares do senhor Alacir e da 

dona Dete. Ressalta que veio em nome da Casa, em nome da Câmara. Logo após pede 

desculpas por não ter saudado o senhor prefeito Osvaldo Froner e o vice-prefeito Jaques, e 

fala que eles ouviram tanto sobre o Alacir e a dona Dete, e ressalta ainda que muita coisa 

eles já sabiam. Fala ao presidente que o mesmo já acompanhou alguns momentos políticos 

nessa cidade, e que sempre viram a seriedade e a honestidade com que o senhor Alacir 

tratava a coisa pública, e reafirma que pouco tem a falar, pouco se tem a dizer e que só pode 

dizer, em nome da Câmara de Vereadores de Santiago, que eles também estão de luto e que 

também estão de coração partido. Refere-se ao professor Rodolfo, quando disse uma política 

safada, suja, de ladrão, onde quem é honesto faz muita falta, e reafirma que vai fazer muita 

falta, e que pode dizer a comunidade cipoense que se foi um homem honesto na política, se 

foi um homem honesto com a coisa pública, e isso para todos faz falta. Cita para o Presidente 

Diego que para essa região fará muita falta, para o povo cipoense fará muita falta, e destaca 

o pai que ele era, o avô que ele era e fará muita falta. Só tem a dizer a todos que “Deus não 

dorme”, e que não concorda com uma palavra dita pelo Jaques, que aquilo é um bicho é um 

animal, não. Ressalta que não ofenderia dessa maneira os animais, e sim ele reafirma que 

para si aquilo é um “lixo”, e “lixo” se trata como tal. Fala também que tem dito muito e diz e 

acredita nisso, numa coisa que foi falado aqui, e que tem um ditado bem parecido, só que diz 

um pouquinho diferente, que para si “bandido bom é bandido morto”. Cita que trouxeram dos 

Estados Unidos os direitos humanos e explica que lá tem a pena de morte, e reafirma que lá 

os direitos humanos são para o cidadão de bem, que defende a honra de um filho ou defende 

a si próprio, que mata um “lixo” para ele não ser penalizado com a morte, é para o cidadão de 

bem, não é pra “lixo”, igual no nosso país. Ressalta ainda que, realmente, a Câmara de 

Vereadores de Santiago está de condolência, está sentindo essa perca que todos vão sentir 

por muito tempo e cita que tem mais uma coisinha a dizer a todos, que quando forem votar 

votem sempre daquela maneira pensando em honestidade, em seriedade, não só no público 

como no próprio, pessoas sérias, e assim todos estarão votando no Alacir, assim todos 

estarão honrando a vida pública do Alacir. Dessa maneira se despede do senhor Presidente e 

deseja a todos um feliz dois mil e dezessete, apesar de tudo.  Após o senhor Presidente passa a 
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palavra à ex-colega vereadora, senhora Marilene Margutti, para falar em nome do Grupo de 2ª e 3ª 

Idade “Conquistando Amigos”, de Capão do Cipó. SENHORA MARILENE MARGUTTI (ex-colega 

vereadora, representando o Grupo de 2ª e 3ª Idade “Conquistando Amigos”): Cumprimenta o 

senhor Presidente, Mesa Diretora, vereadoras, senhores vereadores, nosso prefeito 

municipal Osvaldo Froner, o vice Jaques Garcia, representantes do legislativo de Santiago, 

os companheiros do grupo de terceira idade, povo cipoense e ouvintes da 87.9. Irá falar um 

pouco sobre a história do grupo da terceira idade. Ia ler toda a ata, mas depois de tudo que já 

ouviu aqui, acha que a homenagem em nome do Alacir e da Dete, é eterna, será eterna 

mesmo. Faz a leitura da ata: “Ata número um, de dois mil e doze (a qual diz que irá ler só um 

trecho), aos dezessete dias do mês de março, do ano de dois mil e doze, foi realizada na 

casa do senhor Alacir Dessoe e da dona Dete a nossa primeira reunião com um grupo”. Diz 

que não irá ler, mas com um grupo de pessoas convidadas para formarem o grupo de terceira 

idade, e ali foi escolhido um nome muito especial: “Conquistando Amigos”, que preservam e 

preservarão pela eternidade, também. Diz que esse grupo então decidiu constituir de fato o 

grupo que, até então, se reuniram com freqüência, e até falou que o grupo foi constituído, foi 

crescendo e se fortalecendo. Sempre conviveram com a Dete e o Alacir, como irmãos, como 

uma família. Diz estar aí seus colegas de grupo, que podem afirmar. Cita que o último 

encontro do grupo, nem todos puderam comparecer, pois chovia muito, trinta e um de 

dezembro, seu aniversário, foram lhe “bater” uma surpresa, a Dete chegando com as cucas, 

o Alacir com os espetos de carne temperada, e assim cada companheiro levava alguma 

coisa, e ali festejaram a véspera de ano novo e seu aniversário. Diz (emocionada) que indo 

embora daqui só quer levar saudades de todo o grupo, da Dete e do Alacir, incansáveis, 

amigos, companheiros. Escreveu ainda que ficou muito feliz, junto com sua família, e levará 

no coração, para outro Estado, essa saudade. Lembra que o Alacir e a Dete sempre 

ofereceram sua residência para as reuniões e encontros, quase sempre com jantares, as 

vezes, diz aos companheiros presentes, terminavam dançando, uma alegria imensa, e estão 

aí as gurias e o genro que podem afirmar. Diz que os meninos, os netos, eram a alegria 

deles, era ver a família unida, isso sabe, pois conviveu anos com o Alacir, dezesseis anos de 

política, dois dias ele estava ali na loja, sempre “trocando ideia”. Teve o prazer de trabalhar 

com ele aqui, no período de duas vezes ele como presidente dessa Casa, sempre 

perguntando a ele, pois nunca desrespeitou os colegas, mas o Alacir era uma pessoa que 

sempre mais respeitou e que mais buscava informação, pois sempre achou que era a pessoa 

mais sábia dentro do seu partido, dentro da política, não só de seu partido, dentro de todos os 

assuntos de nossa comunidade, ele estava sempre inteirado em todos os assuntos, e a Dete, 

quando podia, sempre presente. Diz que o incansável Alacir, com aquela sua D20, ele 

carregava as bebidas, carregava mesa, para cima e para baixo, para os encontros. Destaca 

que isso aí fortalece o grupo, diz à comadre Zú (que se faz presente), e que já choraram 
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bastante e acha que agora o momento é oração, oração e muita oração, pelas filhas, pelos 

netos, os genros, as netas. Lembra que disse ao Alacir: “Vamos embora! Convida a Dete e 

vamos para Rondônia, também! Eu gostei muito do Mato Grosso! Ele disse: “Não vou, pelos 

meus netos”! Diz que ele os amava muito, entrava com o mais velho, de cabecinha branca, 

entrava correndo na loja, sempre para falar alguma coisa, mas sempre ele carregava um neto 

no colo, no coração sempre. Fala sobre as viagens aos bailes, às vezes cansada na volta, 

tentava cochilar lá no fundo e uma gargalhada lá na frente, era a Dete animando o grupo. Diz 

estarem aí as companheiras, a Maria (presente) é uma das que também ri bastante nas 

viagens. Lembra que a Dete contava causo, ela brincava, contava as piadas, ela animava, 

também, as viagens que, às vezes, eram longas. Diz que não tão longas em distância, mas 

se torna pela dificuldade do asfalto para Jóia, onde iam bastante. Ressalta que sentiremos 

saudade, e o grupo continuará vivo, permanecerá, diz a Marisa, ao seu Zucoloto e todos os 

demais (que se fazem presentes). Logo estará indo embora também, mas estará sempre em 

contato e pede, por eles, pela Dete e o Alacir, que esteja sempre mais fortalecido o grupo 

“Conquistando Amigos”. Pede às pessoas que queiram participar do grupo, pela Dete e o 

Alacir, que conversem com o pessoal. Fugindo um pouco do assunto do grupo da terceira 

idade, mais uma vez fala que foi um grande prazer em trabalhar com o Alacir nesta Casa, 

uma pessoa guerreira, sabedora de tudo, uma pessoa inteligentíssima, trabalhava pelo povo 

mesmo, ele defendia o povo, independente de sigla, ele era humilde, foi sempre aquela 

pessoa independente de horário, qualquer pessoa que fosse, o Alacir estava sempre 

presente em todos os momentos. Destaca que ele foi um ser humano admirável, boa índole, 

o seu dinamismo, sua pontualidade e comprometimento que ele tinha com as coisas, foi 

admirável e só nos deixam saudades eternas. Pede às gurias, às filhas, que contem com o 

nosso povo, com o grupo e com nossas orações, em especial, e que lá de cima, hoje eles 

estão presentes aqui, Deus está com eles e eles estão com Deus. Não queria fazer essa 

homenagem, também, e dessa maneira, pois a gente se despede, mas uma despedida 

dessas é triste, prometeu que não queria chorar e, graças a Deus, acha que eles lhe deram 

essa força para não chorar. Agradece ao presidente pela oportunidade de falar alguma coisa 

em nome do grupo “Conquistando Amigos”, o qual espera que seus colegas levarão adiante. 

Agradece ao senhor presidente. Após o senhor Clarindo Fernandes de Lima, representando o 

Grupo de 2ª e 3ª Idade “Conquistando Amigos”, presta homenagem a amiga Marilene Margutti, que 

está de mudança para outro Estado fazendo entrega de um bracelete comprado pelo casal de amigos 

Alacir e Bernadete Dessoe, e dizendo (emocionado) que tem uma lembrancinha para dar à amiga, 

e não queria ser a pessoa, pois quem queria entregar era o Alacir, que foi ele que começou e 

foi comprar o presente e queria entregar, mas como ele não está aqui, infelizmente terá que 

entregar, mas não queria. Diz que é o grupo “Conquistando Amigos” que irá dar uma 

lembrança para a Marilene Margutti. Entrega o presente e todos dão uma salva de palmas. 
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Ela agradece (emocionada) pelo presente. Após é tirado uma foto. Após o senhor Presidente 

passa a palavra à senhora Judith Della Flora Machado, para falar em nome da Igreja Católica, de 

Capão do Cipó. SENHORA JUDITH DELLA FLORA MACHADO (representando a Igreja Católica): 

Saúda o Presidente Diego e em seu nome a Mesa, saúda o nosso prefeito aqui presente, o 

nosso vice, saúda os senhores vereadores, vereadoras, saúda a toda nossa querida 

comunidade cipoense que aqui se encontra, especialmente saúda essas queridas meninas 

filhas dos nossos queridos amigos Alacir e Dete: a Franciela, a Flavia, a Paola, o Elisandro, 

os netos, os irmãos, enfim os familiares que aqui se encontram. Vem em nome da 

comunidade católica de Capão do Cipó, especialmente da Capela Santo Antônio, e diz como 

o nosso coração se entristece de ter recebido nessa última terça-feira a fatídica notícia do 

acontecido de que nossos amigos, nossos vizinhos, nossos queridos companheiros já 

estavam mortos, e de uma maneira tão horrível, que ninguém merece uma coisa assim. Diz 

que o Alacir e a Dete foram sempre pessoas de profunda fé, acompanharam sua família, 

seus filhos na iniciação cristã, nas catequeses, nas festas, nas promoções em todos os 

eventos estava lá o Alacir ajudando, a Dete com sua presença fazendo aqueles quitutes tão 

bons que ela fazia, suas cucas, ia lá e ela estava sempre disposta a ajudar. Fala que nós 

sentimos uma profunda dor, por que nós que somos cristãos acreditamos em Deus, 

pensamos assim que ninguém merece uma morte como eles tiveram, partir todos nós temos, 

mas um acontecimento desses que jamais se repita dentro da nossa comunidade de Capão 

do Cipó. Diz que, felizmente, essas criaturas não eram cipoenses, graças a Deus, por que no 

coração dos cipoenses existe amor, existe solidariedade, existe carinho, existe convivência 

de famílias para famílias, independente de cor, de credo religioso, a nossa comunidade deve 

se orgulhar dessa qualidade inconfundível que é a solidariedade, que é o amor, que é 

fraternidade. Fala que na caminhada da vida, na nossa peregrinação, nós devemos construir 

história, construir a nossa história. Lembra as palavras do Rodolfo: “deixar marcas no 

caminho”, para que alguém se lembre de nós, guarde no seu coração, na sua mente o 

exemplo que nós deixamos, e a Dete e o Alacir deixaram para a família, para a comunidade, 

na vida pública, enfim para os vizinhos. Vocês minhas queridas, não diz meus pêsames, diz 

meus parabéns pelos seus pais que vocês tiveram, guardem sempre isso no coração de 

vocês, vivam aquele exemplo que eles deram para vocês, e nós que acreditamos no poder 

maior, no poder de Deus, sabemos que quem caminha por essa vida agindo e fazendo aquilo 

que eles nos mostraram, no momento que partir daqui vão voando para os braços do Pai, é 

para lá que eles têm o seu lugar já construído pela sua caminhada, pelo seu exemplo, pelo 

seu amor, por tudo que eles fizeram. Para que sirva de consolo diz assim como Jesus nos 

disse: “Vós todos que estais cansados com o peso de vossas dores, vinde a Mim que Eu vos 

aliviarei, por que Meu fardo é leve e Meu jugo é suave. Aprendei de Mim que Sou manso e 

humilde de coração”. Cita que vamos guardar nos nossos corações uma doce saudade, não 
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uma tristeza, saudade nós temos que ter dos nossos entes queridos, dos momentos bons nas 

nossas vidas, tristeza não, por que nós sabemos que eles estão bem, cumpriram a missão 

deles aqui na vida terrena, e tem a certeza estarão junto de Deus olhando por vocês, pedindo 

que vocês sigam aquele exemplo, aquele caminho que eles construíram e mostraram para 

vocês. Então, diz que o que nos resta é guardar essa doce lembrança daqueles momentos 

bons que vivemos, jamais uma lembrança de uma pessoa sem vida dentro de um caixão, por 

que essa lembrança nos fere, mas guardar aquelas lembranças dos momentos bons que 

vivemos, por que as pessoas que partem eles vão para outra dimensão, mas eles estão 

vendo tudo que está acontecendo aqui, por isso que devemos para eles pedir para que Deus 

os acolha na luz eterna, orar por eles e dizer: “Vão em paz! Que Deus os acolha no reino dos 

céus e sede a nossa força”! Destaca que é assim que devemos que falar. Deixa seu muito 

obrigado. Após o senhor Presidente passa a palavra ao senhor Giuliano de Andrade Estivalet, para 

falar em nome da Associação dos Funcionários Municipais de Capão do Cipó - AFUMCACI. SENHOR 

GIULIANO DE ANDRADE ESTIVALET (representando a Associação dos Funcionários 

Municipais de Capão do Cipó - AFUMCACI): Cumprimenta o presidente da Casa, os demais 

vereadores, demais vereadoras, o prefeito Osvaldo Froner, o Jaques, demais comunidade 

que aqui se faz presente, as autoridades de Santiago, a imprensa, aos familiares do seu 

Alacir, o qual há treze anos, como servidores aqui do município tiveram contato com seu 

Alacir e sabem que tudo o que foi falado aqui, tudo o que foi pronunciado, tudo o que foi dito 

ratifica, por que realmente foi um exemplo de político, de pai, de homem de bem, de cidadão, 

de servidor público, aquele que preza pela comunidade, que preza pelo bem público, pela 

coisa pública, que faz do seu mandato na câmara, do seu cargo de secretário exercendo 

sempre com comprometimento, com zelo, é de pessoas assim que o município precisa, é de 

pessoas assim que a comunidade precisa, é de pessoas assim que o Brasil precisa. Aos 

familiares, Franciela, as demais suas irmãs, tem uma coisa que Deus criou e pela sua infinita 

sabedoria, pelo seu amor, pela sua misericórdia, venha trazer consolo para nossas vidas e 

venha nos dar entendimento, Deus criou o tempo meninas, lembra as palavras do Rodolfo e 

conclui as pequenas palavras da Bíblia: “Há tempo para todas as coisas”, hoje a dor que 

todos sentem, a dor que os familiares sentem, que todas as pessoas cipoenses sentem, um 

dia ela vai diminuindo e ela vai acabando, por que ela não é eterna, essa dor vai dando 

espaço a uma palavra que colocaram no telão logo no início, ela vai dando espaço a uma 

palavra chamada saudade, essa sim essa sempre vai permanecer, mas Deus criou o tempo e 

só o tempo para  amenizar essa dor e Deus é tão sábio que ele deixou assim: “Tudo tem seu 

tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e 

tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou; há tempo de matar 

e tempo de curar; tempo de derrubar e tempo de edificar; tempo de chorar e tempo de rir; 

tempo de prantear e tempo de saltar de alegria; tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar 
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pedras; tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar; tempo de buscar e tempo de 

perder; tempo de guardar e tempo de lançar fora; tempo de rasgar e tempo de coser; tempo 

de estar calado e tempo de falar; tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo de guerra e 

tempo de paz”! Deus nos deixou o tempo, e como disse somente o tempo vai apagar essa 

dor que todos sentem, deixando espaço para a saudade, as coisas boas que ficam, o legado. 

Lembra o que disse o Rodolfo: “Legado”, o legado, aquela marca o seu Alacir deixou um 

legado para a comunidade, deixou um legado para a família, isso é que um homem de bem, 

um cidadão precisa deixar essas marcas, esse legado, e esse legado Capão do Cipó vai 

deixar, já está conquistado, está aqui vocês têm orgulho do pai de vocês, vocês tem orgulho 

da mãe de vocês, têm orgulho da família de vocês, continuem sempre unidos, Deus vai dar 

forças para vocês, vocês não estão sós, podem ter certeza de que não estão sós, Deus 

continua zelando por vocês, guardando vocês e que Deus console a todos os familiares. Essa 

palavra que queria deixar em nome da Associação dos Funcionários Municipais de Capão do 

Cipó (AFUMCACI) onde seu Alacir contribuía mensalmente, nosso sócio, ajudava, sempre 

prestativo como disseram os demais colegas, em todas as áreas da comunidade onde ele se 

envolvia ele era participativo. Destaca que agradecemos de ter pessoas assim na 

comunidade, pessoas de bem, pessoas que participam, pessoas que se envolvem, pessoas 

que sabem cuidar da sua família. Agradece a todos. Após o senhor Presidente passa a palavra 

aos senhores Anauri Amarante Dutra e Luciane Machado, funcionários do Executivo, para falar em 

nome dos funcionários do Poder Executivo. SENHORA LUCIANE MACHADO (representando os 

funcionários do Poder Executivo): Cumprimenta a todos, diz que hoje à tarde quando 

pensaram em fazer essa homenagem ao seu Alacir, pensou em chamar o seu Anauri, que 

era colega, um servidor que convivia com ele na Agricultura e sabe que tinha um carinho 

muito especial por ele. Quando falou com seu Anauri ele lhe respondeu: “Luciane eu não 

consigo ler, eu não tenho forças”! Diz, (emocionada) que está buscando forças para deixar 

essa palavra, em Isaías 57, versículo 1 ao 2 diz: “O justo perece e ninguém pondera isso em 

seu coração; homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para 

serem poupados do mal, aqueles que andam retamente entraram na paz; acharam descanso 

na morte”. Então coube a eles a difícil tarefa de deixar esse agradecimento: “Obrigada, ‘tio 

Ala’, pelo companheirismo, pela capacidade de ouvir e servir, pela dedicação ao trabalho e 

pela amizade, nosso muito obrigado”. Esse é um agradecimento que fazem em nome de 

todos os colegas, de todos aqueles que conviveram com ele e que dizem, hoje pode citar 

exemplos, no ginásio encontrou o Jair e o Márcio, que estão longe, e quando souberam o que 

aconteceu disseram: “eu tenho que vir, por tudo o que ele fez, por que ele foi bom comigo”, o 

Roger trabalhou aqui há onze anos e está aqui hoje, também por isso, por que conviveu, por 

que o conhecia, então é isso gente.  Diz às meninas que é difícil, é muito difícil, mas que 

vocês pensem para seguir em frente na força que ele tinha, é nessa força, é isso que vocês 
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têm que seguir meninas. Deixa seu obrigado. SENHOR ANAURI AMARANTE DUTRA 

(representando os funcionários do Poder Executivo): (emocionado) Deixa seu um abraço e de 

sua família para a família do seu Alacir, para a sua família “tio Alaça”. Após o senhor Presidente 

passa a palavra ao senhor Samir Bieger, para falar em nome da Emater, de Capão do Cipó. SENHOR 

SAMIR BIEGER (representando a Emater): Em nome do presidente, Diego Nascimento, saúda a 

todos os presentes, e faz leitura de ofício encaminhado ao Poder Legislativo: “Senhor Presidente, 

prezados vereadores. Viemos através deste, com sua permissão e demais componentes da Mesa, em 

nome da equipe do escritório municipal da Emater deste município, prestar condolências a família 

Dessoe. O trágico falecimento do casal Alacir Dessoe e Araci Bernadete Dessoe, ele atual secretário 

de Agricultura, em quarto mandato, ex-vereador, ex-presidente desta Casa, criador, coordenador e 

atual presidente do Grupo de 2ª e 3ª Idade “Conquistando Amigos”, nos deixou muito abalados, pois 

perdemos acima de tudo grandes amigos, parceiros de trabalho, pessoas admiráveis, com uma obra 

incalculável na sociedade cipoense. Pessoas que sempre trabalharam pelo coletivo, pela construção 

de uma sociedade melhor e mais justa. Alacir Dessoe ao lado de sua esposa contribuíram muito com 

o setor agrícola de nosso Município, tendo participação decisiva na ampliação do Conselho Municipal 

de Agricultura,, quando presidente do mesmo, na criação do FUNDAGRO – Fundo Municipal de 

Agricultura, e na criação do projeto da Casa do Agricultor. Foi também sob sua influência a criação da 

rubrica destinada as Associações Comunitárias no orçamento municipal. Alacir Dessoe também teve 

a decisão final na criação e implantação da área  da Agricultura Familiar no parque da Expocipó, hoje 

um espaço consolidado dentro desta feira. Foi de suas mãos,  e pelo seu empenho as primeiras 

tábuas erguendo o galpão da Agricultura Familiar na Expocipó. Com o seu apoio e motivação muitas 

outras ações em nosso Município, onde atualmente em parceria com esta equipe, estava sendo 

elaborado o Programa Municipal do Leite, e outros projetos ainda em elaboração. Em nome desta 

Equipe, muita Gratidão pelo tempo de convivência, pelo apoio aos projetos, aos planos e pelos 

sonhos. Ficará conosco a saudade, o exemplo e a esperança de que a Justiça seja feita. Nossas 

condolências a família enlutada, e o registro de reconhecimento por tão importante obra. 

“Atenciosamente, equipe municipal, em nome da Ângela, do Bernardo e em seu nome”. Agradece. 

Após o senhor Presidente passa a palavra à senhora Ângela Diedrich, secretária de Educação, para 

falar em nome do Clube Aliança, de Capão do Cipó. SENHORA ANGELA DIEDRICH 

(representando o Clube Aliança): Seu boa noite ao Senhor Presidente da Casa, e vice-

presidente desta Casa, cumprimenta a todos os presentes, e em especial as meninas, a Fran, 

a Paola e ao Elizandro. Diz ser muito difícil falar, porque além de grande pessoa, do grande 

ser humano que seu tio foi, ele era seu tio, na verdade eles possuíam laços sanguíneos pelos 

dois lados, a tia era prima de seu pai, e o tio era irmão de sua mãe, mas foi convidada em 

nome do Clube Aliança, porque seu tio fazia parte da diretoria do clube. Na verdade, diz que 

ele desde que veio para Capão do Cipó, sempre se engajou em tudo como vocês já sabem, 

já ouviram aqui em todas as frentes, em todas as entidades, e não foi diferente com o Clube 

Aliança. Seu tio Alacir foi um cidadão, foi um colaborador, foi um homem honrado, 

trabalhador, que junto com a esposa, sempre foram atuantes em todas as atividades, da 
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comunidade e não foi diferente com as gurias, também sempre participaram com eles, em 

tudo. Explica que eles residiam em Capão do Cipó há trinta e seis anos, atuaram e ajudaram 

a construir a história do Clube Aliança, participaram das diretorias, dos eventos, os primeiros 

carnavais foram no Clube Aliança e um dos primeiros blocos foi o de seu tio Alacir, os 

Gaviões da Folia. Cita que ultimamente ajudaram a revitalizar o Clube, sonhavam juntamente 

com eles em reformar o Clube pra torná-lo um Centro de Convivência, para um espaço mais 

agradável para sua comunidade, especialmente sua tão amada Segunda e Terceira Idade. 

Seu tio Alacir encabeçava a chapa que concorreria agora na próxima eleição do Clube. 

Enfim, perderam um líder, um companheiro, perdeu um amigo, as gurias perderam o pai, eles 

perderam um familiar querido, mas eles possuem a certeza, que o exemplo de trabalho, 

dedicação, de honra, e de honestidade acima de tudo, ficam marcados em seus corações, e 

seu legado de trabalho será levado à diante. Aos familiares, aos amigos, a todos desejam 

forças nessas horas difíceis. Ao seu tio Ala, e sua tia Dete, suas gratidões a todos que aqui 

falaram. Em nome da família gostariam de agradecer as pessoas que deram seu depoimento, 

que vieram lembrar-se das ações de seu tio pela comunidade, e dizer ao funcionalismo 

público de Capão do Cipó, irá citar alguns, mas se sintam todos homenageados, mas alguns 

que ele sempre gostava de lembrar, e de citar como exemplo, o Tadielo ele sempre falava 

sobre sua pessoa, toda vez que se encontravam ele falava no nome do Tadielo, da Lu, do 

“Tatu”, da Silvane, e assim por diante, todos eram importantes para ele, pois era muito amigo 

dos funcionários. Diz que ele costumava dizer que só realizava o trabalho que fazia porque 

tinha os funcionários públicos, por isso lhes valorizava, porque quem realmente colocava a 

“mão na massa” eram eles, os funcionários eram os que trabalhavam, por isso tinham que 

serem valorizados. E ao Grupo de Terceira Idade, que a última conversa que teve com seu tio 

fora o acerto do empréstimo do ônibus para baile que teria ocorrido nesse último domingo, 

em Coronel Barros. Em nome da família, das gurias, de sua mãe, das tias, dos primos, 

querem agradecer a solidariedade de todos vocês da comunidade, que se mobilizou nas 

buscas, que esteve e continua presente em todo esse momento que eles vêm passando. 

Pede que continuem em orações, para que encontrem forças para continuar, porque como 

muitos disseram aqui, que a dor um dia passa, mas a saudade vai ficar, e pedir que o tempo 

seja generoso com eles, que ele aplaque essa dor logo, que possam continuar esperançosos 

de um dia na eternidade poder se encontrar. Pede aos filhos que valorizem cada vez mais 

seus pais, e aos pais que amem seus filhos com intensidade, como seus tios amavam, 

porque a vida é um sopro, e cada momento pode ter um arrancado de seu lado, mas o amor 

tem que prevalecer, e que a justiça dos homens e a de Deus seja feita, porque a morte todos 

irão um dia enfrentar, mas ninguém precisa passar por essa humilhação, e por essa dor. 

Então, em nome da comunidade pede a oração, e de agora em diante deixá-los descansar, e 

todos devem tocar as suas vidas, com força, com esperança e com muita fé. Seu muito 
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obrigado. Após o senhor presidente, Diego Nascimento, faz uso da palavra representando o Poder 

Legislativo e o Bloco Gaviões da Folia. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(Presidente do Legislativo Cipoense e representando o bloco carnavalesco “Gaviões da 

Folia”): Sua saudação à Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, imprensa, 

falada e escrita, funcionários dessa Casa, colegas vereadores de Santiago, Joel e o Décio, 

representando aquela Casa, ex-colegas dessa Casa Rodolfo e Margutti, patrão do CTG 

Gumercindo Saraiva, senhor Alcides Garcia do Nascimento, dona Margutti como Presidente 

do Grupo de Terceira Idade, comunidade de Capão do Cipó, amigos, amigas, familiares de 

seu querido amigo Alacir Dessoe e sua esposa Bernadete, querida Dete. Para si hoje é um 

momento muito difícil, como Presidente dessa Casa. Colegas vereadores e vereadoras, pela 

primeira vez como Presidente desta Casa, com os demais colegas prestar uma homenagem 

como esta para uma pessoa que sempre trabalhou, se dedicou, sempre mostrou o melhor 

para seu município, sempre fazendo o melhor para sua família e seus familiares, enfim 

funcionários públicos do Capão do Cipó. Cita que a família sempre estava em primeiro lugar, 

os amigos e funcionários públicos da Prefeitura de Capão do Cipó, ao Prefeito municipal 

Osvaldo Froner, ao Jaques, vice-prefeito hoje, seu Partido Progressista, no dia de hoje como 

representante, como Presidente do bloco Gaviões da Folia, atualmente como Presidente, 

mas o fundador do bloco foi seu amigo querido Alacir e sua família, diz a todos que tem 

muitos compromissos para frente, dando força a essa família querida, que sempre estivesse 

unida e presente em todos os momentos na sociedade e comunidade, enfim nas casas 

visitando e conversando com as pessoas. Diz que o que resta, amigo Claudio da imprensa, é 

deixar essa homenagem a esse homem político público que foi esses dezesseis anos como 

vereador dessa Casa e vereador do povo, secretário também fazia parte, desde dois mil e 

oito, e agora em dois mil e dezessete, novamente ele como secretário da Agricultura do 

município. Lembra que sempre fez um ótimo trabalho na Secretaria, que sempre teve como 

secretário. Aos familiares, à sua comadre Sandra, à sua afilhada Nicole, ao Elizandro, às 

filhas, e demais pessoas dos familiares de seu colega Alacir, de sua amiga Dete, deixa essa 

homenagem, de coração, pelo que seu Alacir fez pelas pessoas e por sua pessoa que, 

quando entrou nessa Casa, em dois mil e oito, nada sabia. Não se envergonha de dizer que 

“não sabia nada”, porque na verdade nunca sabemos tudo, mas aprendeu muito com colega 

Alacir, com os colegas vereadores que hoje não se encontram mais nessa Casa, colega 

Rodolfo, demais colegas vereadores, mas o Alacir foi o que mais esteve presente na sua vida 

pública, porque estavam sempre juntos, visitando as pessoas da comunidade, sempre juntos, 

ele lhe dizia: “Dieguinho, vamos em alguns lugares visitar e vamos fiscalizar e trabalhar para 

o crescimento do seu município de Capão do Cipó”! Ao Elizandro e sua família deixa 

agradecimento em especial, muita força, se dar as mãos, rezar para a família de seu ente 

querido Alacir e sua amiga querida Dete. Não teve como não fazer essa pequena 
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homenagem a toda essa família do seu Alacir e dona Dete. Em nome dos funcionários desta 

Casa, colegas, de todo povo de Capão do Cipó, funcionários públicos, todos representantes 

onde ele fazia parte, Presidente do CTG, Partido Progressista, só tem a dizer assim: em 

primeiro lugar o agradecimento a Deus pela oportunidade que recebeu de estar junto com 

meu amigo, colega e grande líder Alacir Dessoe. Fala que foram anos de luta pelos mesmos 

objetivos, mas que valeu a pena cada dia, de todos esses anos de jornada, de viagens, 

reuniões, união e o objetivo de ajudar o município a crescer e se desenvolver. Destaca que 

nessa vida devemos valorizar respeitar, e entrar em cada “porta que se abre” e aprender com 

todas as oportunidades que lhe são dadas. Teve essa grande oportunidade de ter a Alacir e 

sua família, não só como colega de Câmara, mas como um amigo. Guarda boas lições de 

homem dedicado, honesto, e sempre disposto há dar seu tempo e suas palavras a quem 

precisava, fazendo o possível para atender as necessidades da comunidade. Irão guardar 

boas lembranças de um tempo histórico para todos de Capão do Cipó. Essa é a homenagem 

sua como Presidente desta Casa, sua família, colegas vereadores, colegas vereadoras, da 

sua comunidade de Capão do Cipó, e de todos os funcionários públicos, que a família receba 

essa homenagem desta Casa, foi o que restou para todos homenagear esse grande líder, e 

sua amiga querida Dete. Seu muito obrigado, que Deus dê forças a todos para continuar a 

vida, mas que a justiça seja feita como tem que ser. Seu muito obrigado, que todos possam 

seguir seus caminhos, que Deus abençoe a todos. Após foi passado slide, feito pela vereadora 

Ionara de Fátima Nascimento Ferreira, em homenagem ao casal de amigos, com fotos e com a 

música “Amigos para Sempre” de fundo. Após foi transmitido áudio, do deputado Federal Luiz Carlos 

Heinze, em homenagem ao casal de amigos. DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO DO DEPUTADO FEDERAL 

LUIZ CARLOS HEINZE: Cumprimenta a comunidade cipoense, da Câmara de Vereadores pela 

homenagem justa que estão prestando a um grande cipoense Alacir e Bernadete Dessoe, 

que tragicamente nos deixaram na semana passada, mas em especial a família: à Franciela, 

à Flavia, à Paola, aos quatro netos, aos esposos, a toda a família cipoense, em especial aos 

amigos do Alacir e a Bernadete. Grande cipoense, um grande trabalho, vereador por 

dezesseis anos, quatro mandatos de vereador, agora secretário da Agricultura, já tinha sido 

secretário do Froner na outra administração, já havia feito um grande trabalho aos produtores 

rurais e à comunidade cipoense, como secretário da Agricultura, como vereador, como 

produtor rural, como pai de família, como um exemplo que nos tínhamos. Fala que Alacir o 

ajudou, sempre esteve junto para que também pudéssemos ajudar ao Capão do Cipó, e que 

tudo o que fez por Capão do Cipó e, principalmente pelo produtor rural, vai continuar fazendo. 

É grato ao Alacir e aos seus familiares. Lamenta a morte trágica que aconteceu do Alacir e da 

Bernadete e deixa os sentimentos à família em primeiro lugar e aos amigos do Alacir, aos 

companheiros partidários e à Câmara de vereadores que faz essa bela homenagem hoje à 

família Dessoe. Espera e sabe que a polícia já prendeu um dos assassinos, mas é um crime 
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hediondo que não pode ficar impune, as pessoas não podem matar, tirar a vida de uma 

pessoa, por que eram pessoas que não faziam mal a ninguém, pessoas que só trabalhavam 

e que queriam o bem da comunidade, não tinham inimigos, não tinham nada, então 

infelizmente perdemos através dessa morte trágica, e agora espera que a Brigada Militar, que 

a Polícia Civil, sabe que já estão fazendo seu trabalho nas investigações que estão fazendo, 

e que punem os culpados, tem que ter uma punição exemplar para que esses crimes não 

sejam novamente cometidos. Existem vários crimes desses e tem que ter uma punição 

exemplar, dar prisão para que essas pessoas não cometam novos crimes, novas vítimas, 

novos Alacir, novas Bernadete não sejam vítimas desse crime. Parabeniza a Câmara de 

Vereadores, deixa os sentimentos à Franciela, à Flavia, à Paola e a todos os familiares e 

amigos do parceiro, amigo, companheiro Alacir Dessoe. Deixa um abraço a todos. Após o 

senhor presidente faz entrega de fotos e da placa de mesa nesses 16 (dezesseis) anos de vereança, 

às filhas do casal, como forma de lembrança. O presidente Diego entrega as fotos e a placa às 

filhas (todos emocionados) e tiram fotos do momento. Os presentes dão uma salva de 

palmas. Após foi transmitido áudio, da Câmara de Vereadores, em homenagem ao casal de amigos, 

com o toque de despedida de fundo. DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO DA CÂMARA DE VEREADORES: 

“Vereador Alacir Dessoe, nossos sentimentos, expressões, olhares, palavras e um rio de 

lágrimas. A vida crescente e valiosa que foi dada por nosso Deus lhe dando o direito e o 

dever de realizar inúmeras coisas. Nestas palavras achamos, nossos amigos Alacir Dessoe e 

sua esposa Bernadete Dessoe, mais conhecida como ‘Dete’, o dia passamos por eles na 

Igreja, no CTG Gumercindo Saraiva, na Prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores, em 

sua residência, no Grupo da Terceira Idade. Nunca viveram distante, pelo contrário, tiveram 

sempre uma vida comunitária, voluntários em todas as boas obras, destacando-se como na 

política, como líder respeitado por todos, mas acima de qualquer coisa eram amigos 

verdadeiros, humildes e simples, pais e exemplares avós. O vereador Alacir tinha um 

pensamento: ‘Temos muito a fazer por nosso querido Capão do Cipó, é só trabalhar que tudo 

dará certo”, dizia ele. As boas lembranças do sorriso, bons conselhos, nunca serão 

esquecidos. A missão que foi dada a eles foi plenamente cumprida. Consolação, Jesus Cristo 

Salvador e todos os seus discípulos. Terminaram o seu chamado com dificuldades, mas 

foram fiéis e deixaram marcados em suas vidas pela fidelidade e amor ao próximo. Alacir, ‘Tio 

Ala’, como era carinhosamente chamado e Bernadete, a vocês a saudade, carinho e respeito 

à linda história que nos deixaram. Fiquem na paz do Senhor. Diz Eclesiastes Capítulo 3: 

‘Existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada propósito debaixo do 

sol; tempo de nascer, tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de colher; tudo tem a sua 

ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu’! Aos familiares e amigos do 

Alacir e da Dete a reflexão da pensadora Joice Daniela: ‘Eu acredito no tempo, acredito que 

ele cura, que ele acalma, que ele nos ensina a esperar, que ele nos madurece como 
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pessoas. Acredito ainda que ele traz soluções e respostas que, em outros momentos, 

estavam escondidas. O tempo tem o poder de colocar cada coisa no seu devido lugar’”! Após 

o senhor Presidente convida a todos para, de mãos dadas, rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. 

Após o senhor Presidente convida a todos para, em pé, fazermos um minuto de silêncio, com o toque 

de despedida ao fundo. Após o senhor Presidente pede a todos uma salva de palmas ao casal de 

amigos que partiram. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 

24/01/2017 no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente 

declara encerrados 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 a 1ª 

Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 17 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 


