
0328 

 

 

ATA N° 30/ 2016 (Ordinária) 

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2016, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2016. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a 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 29/2016, da Sessão Ordinária do dia 23/08/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O vereador não fez 

uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez 

uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador não fez 

uso de seu tempo regimental. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não fez 

uso de seu tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, e munícipes presentes. Solicita para a Secretaria de Obras, na estrada para o 

assentamento Nova Esperança, próximo ao senhor José, na subida ali, até quando andou por lá hoje 

e estava subindo e o Bruisman ia indo de trator com um correntão, e a tarde quando vinha voltando 

para o Capão do Cipó passou por ele, com certeza foi puxar algum transporte lá para baixo, com 

certeza foi, mas está péssimo e até já havia solicitado um empedramento ali. Diz que próximo ao 

Assentamento Banrisul está ruim também, sabe que é divisa com Tupã, mas são eleitores, o bloco de 

produtores deles é do nosso município, e a arrecadação vem para o nosso município, então eles 

também merecem uma atenção melhor, e com certeza daqui uns dias vão aparecer pedir voto para 

eles, mas vão ter que arrumar a estrada primeiro. Diz que a estrada da Ana e do seu Placidino está 

péssima também, e a do Gelsinho, pois falou com ele a pouco e perguntou se voltaria para assistir a 

sessão, e lhe respondeu se chegar em casa, que  estava chegando de Santiago e não sabe se chega 

em casa, da estrada dele estar ruim. Fala sobre o desvio que vai para Santiago, que uma pessoa que 

veio falou que também está ruim, e não adianta dizerem que é porque choveu, e que graças a Deus 

choveu bem, está faltando pedras, é o que sente, é falta de empedramento nas nossas estradas, 

cascalhamento. Outra coisa que gostaria de abordar é sobre os transportes escolares que foram 

guinchados. Acha que a maioria dos transportes semana passada, e as crianças na estrada não 

foram avisadas que o transporte não ia fazer a linha, e deu problema com várias linhas, e até 

tentaram dizer que foi tipo denúncia, o que afirma que não foi, pelo menos da sua bancada sabe que 

não, há não ser que o colega Jairo, que sempre gostou de fazer denúncia, mas do PP tem certeza 

que não, e outra porque foi falta de vistoria, falta de revisão, então nada comprova que tenha sido 

denúncia, e não é da índole do PP fazer isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora não 
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fez uso de seu tempo regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-

presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois o 

vereador Diego Nascimento lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta 

o Presidente, colegas, comunidade presente. Tem pedido de serviço à Secretaria de Obras, ali perto 

de sua casa acha que vai umas cinco ou seis cargas de cascalho, os ônibus até ensarjetaram ontem, 

pois ficou muito liso com a chuva e ficou complicado aquele trecho e se desse para levar umas cargas 

de pedra para resolver aquele problema, pois o ônibus vai carregado de crianças. Pede essa 

providência ao secretário de Obras. Sobre transporte, diz que tem saudades do “Fernandão”, o qual 

era criticado aqui nessa Câmara de Vereadores e não foram os ônibus guinchados. Diz ter pena do 

prefeito Alcides Meneghini, pois isso irá sair em tudo quanto é blog e manchete que guincharam os 

ônibus do Capão do Cipó. Diz que não era responsabilidade dele e sim da secretaria competente. 

Gostaria de saber qual foi a última avaliação que fizeram nos ônibus terceirizados do município, pois 

também estavam ilegais. Quer saber a quem compete. Diz que tem que se fazer avaliação, no mínimo 

a cada seis meses, e fazia parte da comissão do transporte escolar e era feita a avaliação, levado na 

rampa e todos os itens, juntamente com os mecânicos, eram colocados. Cita que isso envergonhou 

Capão do Cipó e parou, praticamente, o transporte escolar do município. Cita que cinco carros foram 

guinchados e vai ficar na história da administração da UDP do Capão do Cipó. Diz que isso é 

vergonhoso e se fosse no seu tempo levavam “cacete”, por que eram as coisas erradas. Ressalta que 

as coisas não são tão certas assim, têm problemas como vinham dizendo, mas sempre achavam que 

não, que estava tudo certo, e hoje estamos vendo as crianças com ônibus “voando” para cima e para 

baixo fazendo duas viagens. Questiona como ficam esses transportes terceirizados que são pagos 

por quilômetro, e alguns, talvez, nem do guincho sai mais. Diz que isso é complicado. Sobre o Posto 

de Saúde, diz que o mesmo não fez relatório e está no Cadin. Diz que se vir uma verba, não vem e 

cai em cima do prefeito, mais uma vez. Diz que o prefeito tinha que tomar uma atitude com quem não 

fez o relatório. Pede que imaginem que com essa turma que tem em roda dele, fazendo isso, ele não 

precisa de inimigo. Comenta que ele tendo cargos de confiança e chegar a esse ponto, ele tem muita 

bondade, pois se fosse o prefeito e fizessem guinchar os ônibus, não estariam mais nessa secretaria. 

Tem certeza disso, e qualquer um faria isso. Diz que em Santiago perguntaram o que houve aqui, que 

deu um “terremoto” com os ônibus. Destaca que quando os ônibus da terceira idade vieram pedir 

ônibus, nunca teve, agora eles foram fazer viagem de graça em Santiago. Questiona quem irá pagar o 

guincho, o Souza e as multas. Torce que não caia para a prefeitura, e a pessoa responsável que teria 

que pagar, pois o Jaques uma vez foi viajar, buscar umas coisas, e lá adiante tomaram uma multa e 

não sabe por quanto tempo tiveram cobrando ele para pagar. Acha que as pessoas têm que ter 

responsabilidade. Diz que quando estava na Secretaria de Agricultura era cobrado, mas procurava 

fazer o melhor possível e mesmo assim era cobrado e irá cobrar também. Diz que o nosso prefeito 

falou no primeiro programa de rádio disse que ele deixou trezentos e oitenta mil, livre. Diz que não, 

pois era vereador desde aquele tempo e ele deixou empenhado para o calçamento da Avenida 

Tancredo Neves, e a câmara devolveu setenta e oito mil. Diz que ele deixou trezentos e dois e a 

câmara o resto, e ficou empenhado e não livre, igual o Froner deixou empenhado o colégio Julio Biasi 
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e não livre, também. Diz que têm que ser bem claros e as coisas têm que ser corretas, pois se 

começarem mentir o povo não acredita. Diz que tem que ser a verdade e a verdade sabe desde o 

primeiro dia de mandato, podem ter certeza que sabe e não adianta virem aí que sabe a verdade. 

Ressalta que a “varinha mágica” não está funcionando mais senão os ônibus não iam para Santiago 

naquele guincho, ela metia a “varinha mágica” e resolvia o problema. Diz que avisava que a “varinha 

mágica” ia chegar a um ponto que ia quebrar, e quebrou mesmo. Diz que não gostaria de estar vindo 

falar isso aqui, mas imaginem se fossem governo, estava o jornal Expresso aqui, colocando tudo, 

seria uma página inteira. Diz ser triste, e que essa semana chegou um cidadão para puxar um carro 

dele, que saltou a roda fora, na prefeitura, para arrumar uma retro escavadeira e todas estavam 

quebradas, nenhuma podia socorrer o cidadão. Diz que aí foi seu vizinho lá com o guincho trazer a 

Paraty dele até a oficina. Diz que não tinha nenhuma funcionando e o vice dizia no rádio que pegaram 

o maquinário todo sucateado, mas venderam por mais de um milhão e vão deixar um milhão e meio 

de contas para pagarem ou o outro prefeito que entrar, pois vai sair quinhentos mil por mês, como 

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

Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com 03 (três) 

minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos ao vereador Alacir Dessoe. Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade presente. Agradece ao Presidente, do grupo Conquistando Amigos, pelo convite 

feito a sua família para participar no domingo, no CTG, pelo lindo baile a tarde. Diz que foi exemplo e 

fica o agradecimento e os parabéns pela organização. Diz que depois que aconteceram esses fatos 

no município, visitando bastante as comunidades, diz que isso vai ficar na história do Capão do Cipó, 

pois as pessoas, primeiro passo, perguntavam aonde que chegou o ponto de acontecer um fato 

desses no município, de levarem quatro transportes escolares daqui e dois lá do Carovi. Fala que fica 

meio triste, pois tem pessoas ganhando no cargo para fiscalizar os nossos transportes escolares, 

todos os meses recebendo, tendo secretária de Educação no município e deixar acontecer um fato 

desses. Diz que quem sofre são nossos alunos, e no outro dia sequer avisaram aos pais que não iria 

ter transporte, as crianças foram até a estrada esperar e sequer compareceu um transporte para 

buscar os alunos. Cita que lá no Passo do Tibúrcio todas as crianças foram para a estrada e nenhum 

transporte foi pegar. Frisa que aquela “varinha mágica”, que tudo fazia e acontecia, não funciona mais 

no Capão do Cipó, pois se ela funcionasse esse problema não tinha acontecido, mas aconteceu e 

agora terão que pagar os guinchos, mais as multas e mais tudo que estão atrasados para esses 

transportes voltar ao município. Destaca que ainda têm capacidade de vir na rádio, no programa 

eleitoral, dizer que fizeram tudo, que não deixaram a fazer. Questiona como fizeram tudo. Diz achar 

que não e acha que é bem pelo contrário, tem muito mais a fazer. Cita que o Posto de Saúde que, 

dias atrás estavam dando remédios para todos que fossem consultar, agora está diferente, não tem. 

Questiona por que será que não tem se antes tinha. Diz que falam que não tem orçamento. Fala que 

as pessoas os cobram que vão lá ao Posto de Saúde só por ir, pois têm que comprar os remédios. 

Pergunta onde está a “varinha mágica” que fazia tudo, e onde está o governo da UDP. Diz ter certeza 

que as pessoas irão dar o resultado nas urnas, dia dois de outubro. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Cumprimenta o 
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senhor presidente os colegas vereadores e colegas vereadoras comunidade que se encontra presente 

a todos uma boa noite. Fala ao senhor presidente como havia acordado em sessões anteriores, tem 

que deixar os discursos políticos para a rua, e que aqui não cabe misturar programa eleitoral e deixar 

estes assuntos para serem discutidos durante a campanha eleitoral, pois aqui entende que não seja o 

local mais indicado, mas na qualidade de líder de governo, e já como foi mencionado o governo, diz 

que não adianta muitas vezes querer botar tudo como arrasado, pois a população sabe que não é 

assim. Ressalta que o município anda bem, apenas com uns problemas normais, que tem em 

qualquer município, mas tem certeza que o município está bem. Com relação ao transporte escolar, 

realmente aconteceu, mas está sendo resolvido, e que o fato é este e que não adianta querer dar uma 

dimensão maior para as coisas. Diz que não é por aí o foco, pois se aconteceu vai ser resolvido. Fala 

que com relação ao dinheiro que ficou, afirma que se forem verificar ficou sim trezentos mil livres e se 

pegar o que ficou empenhado chega perto de um milhão. Ressalta que isto é numero e é fato e contra 

fato não há argumento, e se tivermos que questionar isto aqui ou em qualquer lugar, é só fazer uma 

busca no que ficou e isto é fato e não adianta querer esconder isto aí e não adianta querer manchar 

com água uma coisa que não é. Ressalta que o fato é que ficou trezentos mil e mais dinheiro 

empenhado, e se for somar tudo isto bate novecentos e poucos mil, quase um milhão. Ressalta que 

este é o fato e isto é a verdade, então o próprio entende que não é o momento de muitas vezes, aqui 

na tribuna, vim trazer questões de embates eleitorais, de querer, de repente, semear discórdia, intriga, 

se foi prefeito ou não foi prefeito, o fato é que a UDP, num todo, e se for fazer um balanço entre erros 

e acerto tem a tranquilidade e a serenidade de dizer que tiveram muito mais acertos do que erros, e 

que então muitas vezes se prender em uma falha ou em um errinho e transformar em uma coisa 

gigantesca, sendo que não é, o próprio entende que não tenha sentido isto aí. Agradece e devolve a 

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

Cumprimenta senhor presidente, colegas, vereadores comunidade aqui presente. Vendo os seus 

colegas falarem, até por respeito, diz ser muito pecado esta rádio não poder ser transmitida, a 

vereadora Margutti falou do Placidino, da entrada dele, a entrada que desce aos Palharini. Fala que 

ainda hoje conversou com os moradores e é a melhor estrada que temos aí e está falando lá do 

tempo do Jaques, ele se lembra da estrada. Diz ser muito sincero nas coisas que diz, e tem muito 

mais produtores, produtores de leite, que precisam de uma entrada. Pergunta se à senhora já 

imaginou e diz não acreditar em Governo nenhum que vai assumir uma prefeitura e vai poder 

cascalhar a entrada de cada cipoense, isso é conversa fiada, conversa de politiqueiro porque não vai 

conseguir e tem que dar mais prioridade para quem produz para depois arrumar a do Gelsinho. Diz ter 

falado três vezes, dez vezes tiraram pedra, do tempo do Governo da colega, do lado da casa dele e 

não colocaram na estrada dele, que era do lado da casa dele. Questiona porque não fizeram isto, 

porque era o governo dele, administração dele e não fizeram, e o sogro dele deu as pedras para ele e 

não foi feito nada. Fala ao colega Jaques que o que dá mais tristeza ontem foi ver a “nossa madrinha” 

na situação que está, é lamentável. Diz ter votado na “madrinha”, mas o mais triste é ver a Ana Amélia 

falar tão mal da “madrinha”. Questiona como o PP pode achar tão mal a “madrinha” estando junto, 

uma amizade tão ampla e a Ana Amélia criticar tanto a “madrinha”. Fala que se preocupou muito com 
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a Ana Amélia. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Cumprimenta senhor presidente, vereadoras e vereadores, 

munícipes que honram com suas presenças. Ressalta que só foi na tribuna, até não iria vir, pois 

gostaria que a colega Marilene, quando anunciasse o seu nome na tribuna. que ela conseguisse 

provar o que fala. Questiona quando que o próprio denunciou o transporte escolar, quando que 

denunciou o transporte escolar, qual foi o governo e que dia a denúncia que foi feita por este 

vereador, se tem registro ou alguma coisa que fez como vereador, se tem registro, tem sua 

assinatura. Pede a senhora colega que faça um favor, que a senhora não está concorrendo vereadora 

novamente, diz não saber o porquê, mas a senhora deve saber, tem muitos vizinhos lá que lhe 

explicaram o porquê a senhora não está concorrendo. Diz que a senhora devia provar. A colega 

Marilene o interrompe. O mesmo diz que ou continua falando ou a senhora pega a tribuna e fala. Diz 

que é um desrespeito aos colegas. Desta que é “brincadeira” e que vai ser renovada a Câmara de 

Vereadores, e pode ser que o povo entenda que muita gente não tem preparo para estar aqui mesmo. 

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

Partido, PT: Cumprimenta o senhor presidente, os demais colegas vereadores, comunidade que se 

faz presente, uma boa noite a todos. Fala que esta coisa do transporte escolar é piada, pois tem gente 

responsável e é tudo pago por “sua madrinha” e de seu padrinho “Tarso”. Ressalta que não são 

capazes nem de pagar os impostos e deixar em dia para levar as crianças de todo o município para a 

aula, pois eles acham que as crianças são animais ou bichos, e estão chegando ao final do ano e as 

crianças sem aulas por falta de irresponsabilidade de alguém. Fala para o vereador Ibanez não se 

preocupar, por que podem ate cassar sua “madrinha”, mas que o troco vem daqui dois anos. Ressalta 

que a Ana Amélia pode falar até do inferno se a mesma quiser, pois sempre foram contra. Afirma que 

jogou esta por quer estão coligados hoje, e que o mesmo foi um ‘cara’ que era do partido e traiu seus 

companheiros e hoje nem concorrendo está. Ressalta que o mesmo sabe disto, pois jogou isto para o 

mesmo, e que depois que falar uma coisa, na tribuna ou em qualquer outro lugar, não volta atrás 

nunca, e que faz dois anos e poucos que o próprio disse que o homem que lambe aonde cospe o 

mesmo não Lamb. Afirma que disse que não votava no PMDB de Capão do Cipó e nem para o PDT, 

e que disse isto para uns quantos e todos sabem disto. Ressalta que o Meneghini é seu amigo e sabe 

o porquê disto, e que o mesmo preferiu ficar com os companheiros que estão aí e vão “fincar o ferro” 

de novo, e ainda se acham os bons. Ressalta que se falar de alguém na tribuna fala, pois nunca falou 

das pessoas pelas suas costas, e se alguém tiver alguma coisa para falar que fale na sua cara, pois o 

próprio não tem medo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Bancada, PP: Cumprimenta senhor presidente e colegas vereadores. Fala que o 

próprio tem preparo para estar aqui nessa tribuna, tem preparo para qualquer cargo e diz que não 

concorreu porque não quis, para esclarecer que o mesmo não quis concorrer. Fala com relação à Ana 

Amélia, diz que a política lá de cima vamos deixar lá em cima e vamos tocar a nossa, com 

transparência e com tranquilidade porque o nosso município é bem maior que os cargos que estão aí, 

que não são maiores que as pessoas, e é por aí que entende. Diz que temos que pensar no nosso 

Capão do Cipó como um todo, como pensasse em nossa casa, é assim que tem que ser, porque a 



0333 

 

nossa casa a gente respeita e vamos discutir Capão do Cipó, vamos mostrar tanta coisa que foi certa, 

vamos, tanta coisa que foi errada, vamos e vamos “tocar o barco”.  Reafirma novamente que só não 

concorreu porque não quis, decisão sua. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Fala que não consegue 

entender certos comentários, por exemplo, o colega Jaques falou que a UDP traiu o Meneghini, o que 

não é verdade e que isto foi decisão e acordo. Segundo, quando o mesmo fala em traição, o mesmo 

tinha acertado com o próprio que iria votar para o partido do próprio nos dois últimos anos, só que o 

mesmo não fez isto e não cumpriu com a palavra. Ressalta que a partir do momento que o mesmo foi 

demitido da prefeitura o posicionamento do mesmo mudou, então o próprio não consegue entender 

certos questionamentos. Fala que o mesmo não deve chamar o Meneghini de amigo, por que está 

gravado o que o mesmo dizia do mesmo na tribuna, e se não era amigo antes não é agora. Pergunta 

se é verdade ou não é. Fala que quer dizer bem alto e em bom tom que o acordo do Meneghini com a 

UDP foi civilizado, não teve trapaça e foi às claras, e que não adianta vim querer perturbar e querer 

colocar uns contra os outros por que não vai conseguir. Ressalta que traição por traição o mesmo 

tinha acertado e estavam em quatro, pergunta ao mesmo se lembra que estavam sentados em uma 

destas salas e acertou que iria votar nos próprios e não cumpriu com a palavra, e agora o por que 

disto o próprio não sabe. Da mesma forma diz que está gravado que o mesmo falava de seu 

companheiro de chapa e hoje o mesmo está concorrendo junto. Ressalta que então tem coisas que 

ao longo desta caminhada vai discutindo e vai esclarecendo, mas confessa que tem certas coisas que 

não entra na cabeça e não consegue entender. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta o senhor 

presidente, os colegas vereadores, o povo que se faz presente, agradece as meninas pela presença. 

Ressalta que não iria falar mais em nome de seu partido, mas hoje não deu para aquentar. Fala como 

as coisas mudam em época de eleição, e realmente no governo do colega Alacir teve muita coisa 

errada e a própria foi uma das pessoas que mais batia em cima e se fosse de novo a própria faria a 

mesma coisa. Fala que este negócio dos transportes o que aconteceu foi um erro gravíssimo e a 

administração errou, e não entende por que o mesmo diz que não é culpa do prefeito. Ressalta que 

um prefeito quando assume uma cidade é responsável pelos funcionários, e que o prefeito tem que 

cobrar de cada um se não está fazendo o serviço certo que saia, só que o que acontece e que tem 

CCs ali dentro que não foi o mesmo que colocou e foi outro partido. Afirma que não trabalham direito, 

escolhem salário e pegam salário um pouco dos outros e ficam assim. Ressalta que nisto o colega 

Alacir está certo, pois o prefeito é muito bom. Discorda um pouco do colega Miguel, pois a ideia do 

seu Alcides era de concorrer, mas o próprio foi levado por certas pessoas aqui e ali a não concorrer e 

desistiu. Ressalta que foi o mesmo que desistiu, e por mais que as circunstâncias levaram, o mesmo 

desistiu, e que ninguém foi e “puxou o tapete” dele. Sobre os CCs, que a própria estava falando, se 

fosse a própria, no outro dia depois da convenção era outro quadro que tinha na prefeitura, mas que 

não se preocupem que a partir de primeiro de janeiro, se Deus quiser, o seu Serafim vai colocar tudo 

em dia e vai colocar cada um no seu lugar e não vai deixar ninguém mandar nele, por que o mesmo é 

uma pessoa honesta de caráter, responsabilidade, pulso firme e sabe administrar o município, como 
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já havia administrado antes, e infelizmente este dado a circunstância aconteceu quem está 

concorrendo é ele, mas que pelo menos ele foi e será eleito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, 

Líder Partidário, PP: Fala ao colega Miguel que é bem fácil saber se foi um milhão, é só pegar o 

fundo de dois mil e oito no relatório da prefeitura, pegar e vamos ver se sobrou um milhão, porque era 

vereador e sabia. Fala que quando receberam os maquinários estava tudo açucarado, cento e oitenta 

mil dizia o jornal Expresso que iriam gastar, mas foi gastado dezoito mil pra arrumar. Destaca que o 

Expresso que colocou. Diz ao colega Ibanez, que falou da Ana Amélia, porque você não falou do 

Paulinho da Força Sindical, que foi o que mais “queimou” a Dilma. Pede que fale do seu partido deixa 

o seu que resolvem, fala do Paulinho da Força Sindical. Destaca que se fosse tão bom porque não 

concorreu, pois o Solidariedade não colou um candidato a vereador no Capão do Cipó, nenhum, 

então não fala dos outros vereadores porque é de outro partido, o colega tem que falar do seu partido, 

como vai falar do seu daqui para frente, e se está errado vai dizer que está errado. Cita que passaram 

uma rasteira no Meneghini, passaram e está ali no jornal Folha puxando o tapete dele, ele mesmo lhe 

falou: “Puxaram o meu tapete, vereador! Fizeram isso comigo”. Diz que era candidato sim, o Miguel 

não queria ele, e diz ter chamado o próprio na secretaria que não aguentava mais esta administração, 

assim como a colega Regina iria ser candidata e passaram a rasteira nela também, passaram rasteira 

nos mesmos juntos. Diz que sabem que fizeram isto e se dizer vamos dizer a verdade, vamos falar do 

nosso partido não do dos outros, vamos ter que ser justos aqui, tem que ser correto e dizer a verdade. 

Diz que o dia que for trair o seu partido primeiro se desfila dele, depois sim vai sair, aí sim pode falar 

de si, mas enquanto for partidário do seu partido jamais vai trair o seu partido. 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 e da matéria em pauta: 

CONVITE, do CTG General Gumercindo Saraiva, para Semana Farroupilha 2016, de 14 a 20 de 

setembro de 2016. OF. 126/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 841/2016. OF. CIRCULAR 

002/2016, do Instituto Estadual de Educação Professor Isaías, convidando para solenidade de 

formatura às 19h do dia 03 de setembro de 2016, no auditório do Instituto, em Santiago. CONVITE, do 

SOS Vida, para almoço na localidade de Palmeiros, a partir das 10h do dia 04 de setembro de 2016. 

Após o senhor Presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 022/2016, 

do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, 

de 02 (dois) professores para atuar na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 005/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre 

a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Capão do Cipó, para o quatriênio 

de 2017/2020”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 006/2016, do Poder Legislativo, que 

“Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais de Capão do Cipó, para o 

quatriênio de 2017/2020”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 007/2016, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de 

Capão do Cipó, para a legislatura 2017/2020”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 06/09/2016, no mesmo horário e local. 
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Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado os trabalhos da 

presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e o 1º Secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 30 de agosto de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 


