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ATA N° 32/ 2016 (Ordinária) 

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro 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 Presidentedeclara aberta à sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos 

trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a leitura da 

ata 31/2016, da Sessão Ordinária do dia 06/09/2016, que foi aprovada por unanimidade. Após o 

senhor presidentechama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 

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

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

munícipes presentes. Agradece à enorme participação de público na escola, no domingo passado. Diz 

que tiveram uma belíssima festa, e uma participação grande da comunidade, com a integração ai que 

isso às vezes falta no Capão do Cipó das bandas, onde duas bandas distintas que com apenas um 

ensaio em comum depois deram um verdadeiro show, e deixa registrense aqui o trabalho do 

professor. Fala que o churrasco lá foi cem por cento, e que hoje até o colega Ibanez elogiou, e 

realmente, e cerveja gelada, e diz que uma coisa importante que às vezes falta é cara alegre, pois via 

as pessoas alegres lá, isso é importante chegar num lugar e ver caras alegres, às vezes anda meio 

sisudo, pois é bom rir, bom trocar de ares, é o que se quer. Então certamente o Presidente o Vice-

Presidente a equipe diretiva da Escola Macedo Beltrão, vai mandar aqui para está casa, já na próxima 

semana, para divulgar o resultado liquido da festa, e depois que voltarmos a transmitir, também 

colocara para toda comunidade do capão do cipó, porque tivemos mais de cem doadores para festa, 

para terem ideia daquele que deu cinco pães cassetinho, até quem deu uma vaca, isso é muito 

importante, é assim que as comunidades, as entidades, o município consegue crescer, crescer com 

segurança, crescer com tranquilidade, crescer em vários valores que são necessários, tanto numa 

escola, como numa família. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. A Secretaria de Obras, 

não sabe se resolve fazer pedido, mas vai fazendo. Diz que no Assenta Nova Esperança, o transporte 

escolar está um caos ali, não só para o transporte, mas que este é indispensável, às pessoas sai se 

precisa. Fala que próximo ao seu Claudir Lopes, o Salvador, o Leandro Sauer, ali o falecido Tieco, 

não lembra se o no nome, a é Fátima o nome dela também ali, ali está um transtorno, o Bugre sabe , 

passa ali. Cumprimenta os candidatos a vereadores que estão chegando, o Bugre também, o 

companheiro da farmácia. Pede pedras próximo o Carlinhos Malheiros, esteve lá semana passada e 

tirou foto, é uma lagoa, e vinham umas carretas sentido a Tupã, não sabe para onde que ia, em 

alguma granja lá, e ficou um tempinho parada, porque não dá, tirou a foto, não pode nem 
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desembarca, de dentro ali, formou uma lagoa, ai dizem que as estradas estão empedradas, não sabe 

onde está indo as pedras. Fala que próximo ao Carlinhos Malheiros, tirou foto também lá nos 

minhocão, um trabalho daquelas famílias ali de anos plantando aqueles pastos, aqueles capim ali, por 

causa da erosão, o senhor é agrônomo colega, o senhor entende bem disso ali, de erosão. Diz que a 

prefeitura em vez de botar pedras, rasgão aquilo lá, e até tirou foto, mas não sabe se é caso até de 

comunicar o Meio Ambiente para fazer uma fiscalização. Diz que agora a água está jorrando para os 

dois lados, desmoronando, aquilo ali em poucos anos, talvez não veja, muitos de nós não, mas as 

futuras gerações, o que vão fazer quando atorar aquilo, e não tomar providencia , estava quase 

solucionado, só falta de pedra, algum inteligente foi lá e fez aquele serviço, que não dá nem para dizer 

do que, que é. Diz que outra coisa que gostaria de cobrar, que lhe falaram também, o plano de 

carreira do funcionalismo publico, em campanha o Anselmo, o vice que hoje concorre à vice de novo. 

Fala que ele dizia que Osvaldo, que o Froner tinha Memória curta por causa do plano de carreira, 

acha que a dele está um pouquinho curta também, porque não fez nada e os quatro anos estão ali, se 

esgotando, e acha que isso ai até seria bom, ele falar na radia. Deixa seus sentimentos aos familiares 

do Valtair Garcia do Nascimento, falecido semana passada o rapaz. Deseja a todos as pessoas uma 

boa semana farroupilha, que está se aproximando com o início amanhã ao que participarem que 

tenham uma boa festa, todas as noites com cardápio, acha que excelente, acha que a colega Regina 

uma noite vai cozinhar, pede que a colega Regina passe, até porque uma senhora lhe falou, a do seu 

Paiva, que sempre passou a programação, e que ontem não tinha, e que até lhe pediram na loja, e se 

podia ligar para ela, que sempre ligou falando da programação . Parabeniza o colega Rodolfo e a 

direção da escola e pelo seu trabalho também, pela excelente organização, e um desfile bem 

organizado, e diz que não ficou para tarde, doze e pouco saiu de lá, pegou as coisas e veio para casa, 

por causa de seu pai. Mas que estava tudo bem organizado, bonito. Acha que então que mais uma 

vez está de parabéns aquela comunidade, e a todos que se empenharam. 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 fez uso de seu tempo regimental. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade presente. Cumprimenta professor Rodolfo pela bela festa que teve 

domingo no Carovi, mais ainda pelo belo dia que se fez, porque fazia anos que Chovia. Diz que o 

pessoal estava de parabéns, fez um dia muito lindo lá e todo mundo participou, pois é bonito quando 

se faz uma festa e tem a participação das comunidades, então aquela comunidade, CPM e 

professores, estão de parabéns pela organização do evento, uma pena que o pessoal estava com 

pouca vontade de dançar, mas que foi iniciado foi. Diz que vê também as estradas ali no seu Salvador 

a entrada que vai para o Leandro ali, está bem complicado. Pede que o secretário de uma patrolada 

lá, e dar uma arrumada que o transporte escolar cruza naquelas estradas lá, então teria que melhorar 

que o transporte cruza todo dia. Fala que a semana Farroupilha começa amanhã no CTG, e espera 

que faça um dia bem bonito que o pessoal se organiza faz o evento, e o tempo colabora que faça uma 

semana linda, o pessoal começar quarta e vai a domingo. Diz que também não poderia deixar de 
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dizer, que ontem os Deputados deram mais uma grandeza lá em Brasília, tirando mais um corrupto 

desse país, independente do partido, mas caçaram Cunha, que já devia ser caçado antes. Então diz 

que independente que seja sigla partidária, errou lá em cima, não precisa o povo tirar, ele foram eleito 

não tem que apadrinhar ninguém, eles mesmo não tem, não pode eles, porque é companheiros tem 

que deixar, porque assim começa a descredibilidade da política do país, ontem aconteceu isso, e que 

siga acontecendo com esses outros que estão ai, para passar o mesmo caminho e estão vendo que 

este caminho não tem volta, e cada vem que eles tiram lá em cima, tiram do povo brasileiro que 

trabalha, então fica até contente por este lado, que eles não passaram a mão por cima, pois estava 

ate preocupado que iam apadrinhar, mas mostraram que não,esta vem, pegaram lá, e fizeram a coisa 

correta, acha que a coisa mais sensata que tinha que fazer. Gostaria de coloca uma coisa assim que 

foi colocado num programa ai que, que a prefeitura doou brasilit lá para o Carovi quando falasse no 

programa de UDP, gostaria que falasse que a Câmara de vereadores doou doze mil, para comprar o 

brasilit e para o colégio também, que a Câmara e Vereadores também ajudou  no Carovi, quando deu 

aquele pedregal, que não foi só a prefeitura, a prefeitura não fez mais que a obrigação, e a câmara de 

vereadores fizer o que não era obrigação, que era do governo do estado, a câmara de vereadores 

ajudou a comunidade do Carovi o colégio e a comunidade do Carovi também, então a câmara 

também tem uma participação através do nosso presidente Rodolfo, que era o presidente do ano 

passado, então só para esclarecer este fato, para não dizerem que foram só uns que fizeram, teve a 

participação praticamente de todo o Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente. Diz ao colega Rodolfo que a escola do 

Carovi por todo este tempo, que nasceu e se criou e estudou, sempre disse e continua dizendo que a 

nossa escola, sempre tem aquela união de todos, que as festas que sempre aconteceu durante todos 

os anos de desfile e de todos os eventos da escola Macedo Beltrão do Nascimento sempre foi 

sucesso. Fala que os professores são unidos e os pais e alunos, CPM, isso só lhe traz alegria. Diz 

que foram vendidas três vacas e meia, mais cinco ovelhas, e mais de cem pessoas ajudaram para 

esta festa acontecer, então isso para nós que somos morador e que estudou lá, fica muita feliz. Fala  

que esta escola sempre foi, e que levou nossos alunos de todas localidades do Capão do Cipó do 

Assentamento  do município que sempre esta  no Carovi dando de si o melhor, para os filhos , então 

tem que deixar os parabéns a todos e a  comunidade e ao povo que beneficiou e se ajudou lá para 

acontecer este desfile . Diz que amanhã o aqui no município começa a semana farroupilha no CTG 

Gumercindo Saraiva. Pois amanhã tem a noite do cordeiro com grande baile com Dirceu dos santos e 

durante a semana até dia vinte todas as noite vai ter carreteiro e danças, e todos vão ter grupo, então 

esta convidando e toda comunidade Cipoense que vão e venham participar e prestigiar o CTG do 

município porque, ali é um lugar de amizade de conversar com as pessoas, e tem que se reunir, e 

quer é o bem da sociedade, e sempre é o lugar de trazer a família de bem, que o lugar é no CTG, com 

todas as pessoas. Pede em nome de todos os colegas dessa da casa hoje, que fizesse uma moção 

em nome do amigo e colega, professor Rodolfo que estudou no Carovi, que infelizmente a vida é 

assim, e sabe que não é fácil que é o amigo Valtair Garcia do Nascimento que faleceu nessa semana, 
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era uma jovem, que sempre estava conosco ai no município, e na comunidade do Passo do Tibúrcio 

que foi onde nasceu e se criou, e sempre era um guri, que sempre todo mundo queria bem, mas a 

vida é assim, só quer deixar registrado  a mação em nome da família do amigo Nildo e  da Carmem e 

de seus  irmãos, então quer deixar aqui esse registro. E também ontem, este grande amigo professor 

Valdir estava de aniversario, então quer deixar aqui os parabéns, que Deus continue abençoando 

seus passos e sua família, que esse também é um exemplo para o Capão do Cipó porque é um  

professor, que professor sempre traz para o caminho do bem então fica ai o nosso agradecimento a 

todos . Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD) 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente: Falam sobre a colega vereadora Margutti,  

e diz que a senhora dona Margutti falou sobre o plano de carreira, para ser implantado, aqui para os 

funcionários, e tem aqui, e até conseguiu hoje, que tem mais de quatro anos, que começou o plano de 

carreira, que esta aqui, o plano de governo de passado, que era para ter saído e não saiu do governo 

passado, ficou só no papel, e ficou esquecido nas gavetas, as pessoas se esquecem tem memória 

curta, e que ficou guardado dona vereadora e não saiu, então está aqui, quatro anos, promessa feita e 

não comprida aqui, isso todo mundo tem, que é as promessa do passado, mas tem que reaver, 

porque o futuro do Capão do Cipó é maior que tudo, maior que qualquer um que assuma o Poder 

Executivo. Diz que precisamos da seriedade é o momento de um grande passo que se vai dar para 

quatro anos. Fala temos que saber em quem vamos votar, e que mais uma coisa queria aqui deixar 

claro e até saber do presidente, que esta vem é para o senhor. Diz que ouve uma reunião nessa casa 

ontem e a pessoa lhe colocou, que até vai dizer a respeito que achou quando ele lhe colocou, que 

disseram que o senhor tinha dado da câmara oitenta mil para o Executivo pagar folha, que o senhor 

falou terça passada, que a Câmara tinha ajudado, a pagar a folha de pagamento, que não tinham o 

dinheiro para pagar a folha, e diz que o senhor presidente pode até responder, Aparte Vereador 

Alacir: responde que não houve nem uma reunião ontem. Vereador Ibanez retoma a palavra: Diz 

que na terça passada, Aparte Vereador Alacir: responde novamente que não ouve nem uma 

reunião aqui ontem. Vereador Ibanez retoma palavra: só um pouquinho o senhor presidente, e pede 

que lhe deixe terminar, e diz que o senhor não lhe deu resposta comenta que o senhor falou na terça 

passada, que tinha ajudado a prefeitura com oitenta mil para pagar folha, Aparte Vereador Alacir: 

responde novamente que folha não, e que o prefeito pediu um dinheiro que era para saúde, e 

que só fizeram a reunião com ele, e ele disse que ele não quer agora. Vereador Ibanez retoma 

palavra: Diz que teve uma reunião ontem. Aparte Vereador Alacir: responde ontem não teve 

reunião nessa casa. Vereador Ibanez retoma palavra: Diz que então o senhor quer dizer que o 

Meneghini faltou com a verdade e não teve reunião nesta casa com o senhor e os vereadores ontem 

Aparte Vereador Alacir: Diz que ouve, mas o prefeito não quis o dinheiro. Vereador Ibanez 

retoma a palavra: então ele esteve aqui na casa ontem, Aparte Vereador Alacir: Responde que 

este mas não quis o dinheiro. Vereador Ibanez retoma palavra: não quis porque o senhor disse para 

ele, que queria o apoio dele, então quer deixar bem claro aqui, Aparte Vereador Alacir: Diz que não 

pediu apoio. Vereador Ibanez retoma palavra: Diz estar colocando o que ele lhe pediu para falar 

presidente, pois ele pediu para falar aqui, que o senhor só mandava dinheiro da câmara se tivesse o 
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apoio dele, pois ficou indignado. Acho que este poder aqui é um exemplo da moral, e o Meneghini 

como homem correto, integro e de caráter invejado, não aceito o apoio em troca do dinheiro, e diz que 

não, que vai dar um jeito de pagar os compromisso dele ,mas não aceito. Diz que ficou supresso, 

porque acha se a câmara tivesse que fazer um negocia dessa, tinha que fazer com todos os 

vereadores, e não com a minoria, e diz ao senhor presidente que ficou até chateado, mas esta lhe 

colocando, o senhor como o presidente da Câmara faz o que quiser, mas achou muito escuso da 

forma que foi feita e colocado para o prefeito, que só liberava o dinheiro pelo apoio do Meneghini, mas 

disse que tem caráter e que não vai se vender e não quer o dinheiro, dito por ele, e lhe disse que 

podia vim na casa e dizer, pois o vereador Jaques ri, vereador Jaques não ria, ri da desgraça de um 

poder que tem que dar exemplo, e tu moral vereador Jaques que às vezes, mas tem certas pessoas 

que não tem a moral mesmo pra dar. Acha que nós vereadores temos sim, mas não podemos fazer 

uma negociata dessas, e ainda com uma pessoa integra, e depois vaza dessa forma e ele vem dizer, 

que ele não faz negociata dessa forma na câmara, pois ficou sinceramente indignado, e imagina certa 

mente o povo do Capão do Cipó quando souber que a câmara negocia dentro do poder Legislativo, se 

isso é verdade do prefeito e acredita na palavra dele, porque ele lhe colocou e pediu presidente para 

não tirar nem uma palavra e não botar colocado o que ele falou que isso foi feito aqui, com a presença 

de quatro vereadores e um procurador. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente. Parabeniza o 

amigo Valdir pelo seu aniversario. E se associa aos votos de Pesar pelo falecimento do nosso amigo 

Valtair Garcia do Nascimento uma pessoa amiga de todos os familiares também, conhecido em toda a 

nossa sociedade, e que sempre participava de todas as comemorações da semana farroupilha. 

Lembra que no ano passa teve no CTG, e que este ano ele não vai estar mais, mas deu reservar 

estas supressas. Fala da cassação do Cunha, pois tem exemplo aqui do que está acontecendo, então 

não adianta, em tudo que é lugar tem maracútaia, mas até que em fim, quatrocentos e cinquenta 

votos, pois foi a maioria esmagadora contra dez, quarenta e dois não foram votado e nove abstenções 

e dez a favor e quatrocentos e cinquenta contra a voz do povo.Diz que o Brasil está parabéns é o 

começo de para uma nova era , tem certeza que o que esta acontecendo , estão tomando providência 

, e tomara Deus que o dinheiro retorne para os cofres públicos , porque o importante é o dinheiro o do 

povo que eles estão levando embora para Suíça. Parabeniza em nome do colega Rodolfo e toda 

comunidade do Carovi e aos organizadores da festa e diretores e alunos, pais e mestres, é incrível, 

pois Carovi, quando tem festa , sempre se desloca pra lá e da uma grande festa e organizada sempre. 

Diz para o senhor presidente que não quer acreditar nisso ai, não quer acreditar, pois apesar de 

nossas diferenças partidárias, fazendo campanha nas casas diz assim, olha que o pleito ia ser mais 

difícil, se o senhor fosse vice do Froner, e que até estivesse de cabeça de chapa, porque diz assim, 

por ser uma pessoa considerável e honesta uma pessoa séria um cara de respeito, quatro 

legislaturas, dês que começou o nosso município que o senhor é vereador. Diz que custa acreditar, 

mas agora o prefeito falou e não pediu segredo, de que cobraram dele uma troca, aceita um recurso 

lá, e dá o apoio para nós e escancara o apoio que dai, então não é aquilo que eu digo eleição fácil e 

coisa e tal, a coisa não está fácil mesmo. Diz que acredita que vai ser uma eleição parelha, e diz que  
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tomara que vença. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Cumprimenta o senhor presidente os demais 

colegas vereadores e vereadoras comunidade que se encontra presente a todos uma boa 

noite. Reporta-se ao publico e aos colegas, em primeiro lugar elogiar a integridade e o caráter 

do prefeito Alcides Meneghini, todos sabem que todo mês é repassado um valor que vem 

para o município é repassado para a câmara de vereadores, ressalta que este valor nunca é 

gasto na sua totalidade tanto é que é adotado por diversos presidentes que só pedem que 

seja repassado somente o valor dos gastos necessários se não tem alguma obra para ser 

feita, afirma que aqui é diferente, pois é passado todo mês, ressalta que cada poder acerta 

como pode. Fala que para sua surpresa e sua tristeza, todos sabem dos cortes de 

arrecadações que estão acontecendo , ressalta quer vai vim mais ainda cada vez mais, por 

tanto tem um valor sobrando aqui na câmara de vereadores, que automaticamente retorna 

aos cofres públicos no final do ano, então mais uma vez quer que fique registrado aqui elogiar 

o caráter do prefeito Alcides Meneghini que vai enfrentar qualquer dificuldade que tenha lá e 

não aceitou receber dinheiro agora em troca de apoio político, ressalta que o mesmo deixou 

bem claro, ressalta que não sabe quem estava em reunião, mas isto o mesmo falou e 

inclusive autorizou o colega vereador Ibanez que pudesse transmitir isto ai, pergunta onde 

estamos, entende que tem que se dar um exemplo e não concorda com este tipo de coisa, 

acha que a política ela tem que ser disputada no campo das ideias, nos campos dos debates, 

mas achar que  ter o apoio do cidadão correto que nem o deu Alcides a troco de apoio é 

engano de mais. Agradece e reserva no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra 

à mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Cumprimenta o 

senhor presidente demais colegas vereadores e vereadoras e comunidade que nem faz 

presente a todos uma boa noite. Fala ao senhor presidente que isto é alguém que esta 

querendo atirar pedra na vidraça dos outros, diz ao vereador Ibanez que nem estava rindo do 

assunto que o mesmo estava falando, ressalta que o mesmo estava falando que o vereador 

Jaques estava rindo, afirma se ri até mesmo por que este bravo, diz que não é para pegar 

para trouxa e nem para louco aqui dentro, afirma que o mesmo acusou o Doutor Paulo, sendo 

que o mesmo nem estava, afirma que o Meneghini ligou para o Alacir, diz para o mesmo 

chamar o mesmo para uma reunião na prefeitura e com todos os vereadores os nove, pois 

são vereadores representados pelo povo, ressalta que ai o mesmo vai-te que sentar e dizer 

pra mim pra ti, pro Jairo e para todos os vereadores que estão aqui, o que foi tratado no 

assunto, afirma que ninguém pediu apoio de nada, afirma que o doutor Paulo nem estava na 

sala e quem ligou foi o próprio o Alacir e o vereador Diego, o mesmo disse que tinha quatro e 

o jurídico da câmara, afirma que é mentira, afirma que não é cara de menti pra ninguém. Fala 

se sai é de peito aberto por que não tem nada de esconder de ninguém, e se o seu 
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Meneghini ter postura, no que ele falou ele tem que dizer para os nove vereadores a 

cobrança de votos, afirma que a câmara sempre sobro dinheiro, por que não é gasto, afirma 

que nenhum vereador gastou o que tinha que gastar, afirma que as vezes falta para a 

prefeitura por que gasta demais em coisas superfinas que não ajudam o povo e não fazem 

nada, afirma que é esta a preocupação, mas não querer atirar pedra na vidraça do outro que 

aqui no mínimo alguém tem um pedacinho de vidro na cabeça. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: Pergunta se o mesmo confirmou se a reunião aconteceu, afirma que o 

prefeito ligou para pedir se pudesse antecipa também é verdade, afirma que o mesmo pediu 

e que realmente pediu na função de prefeito pediu realmente, mas agora o mesmo não 

esperava uma proposta deste tipo, tanto é que está sobrando dinheiro na câmara e pelo visto 

não foi repassado ainda e também não vai se, agora se isto não se interesse político o 

próprio não sabe o que é, mas agora que realmente o prefeito pediu o mesmo pediu, mas de 

forma alguma esperava uma proposta, se caso adiantasse uma devolução em troca do seu 

apoio. Registra a postura corretíssima do prefeito que lhe respondeu da seguinte forma 

“deste jeito não me serve e dou meu jeito lá, mas entrar neste jogo eu não entro.” Mais uma 

vez fica registrado a hombridade e caráter do prefeito Alcides Meneghini. Agradece e até a 

próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora não fez uso de seu tempo 

regimental. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Fala para o colega Miguel o que os mesmos pediram para o 

prefeito, tomar atitude diminuir a folha de pagamento que esta em cinqüenta por cento e lá que 

começa os problemas da prefeitura se ele fizer a parte dele os mesmos faziam a parte nossa. Diz aqui 

ninguém pediu troco e favor político a troco de apoio, fala que os mesmos não fazem isso não se ele 

tomasse atitude lá e baixasse a folha de pagamento dai sim os mesmos tomava atitude porque 

dinheiro esta aqui seu Meneghini até ele disse deixa para depois de outubro se vai dizer que esta 

fazendo politicagem. Diz que não larga ninguém, mas deixa dia três de outubro vai mostrar para os 

mesmos. Diz ao colega Ibanez que fala que o próprio não tem caráter, mas diz que caráter tem no 

Capão do Cipó respeitei sempre minha família sempre aqui no Capão do Cipó, respeitou seus 

empregados respeitou tudo aqui, a sua esposa sempre respeitou e as famílias alheias dentro do 

Capão do Cipó porque é um homem de caráter esta há dezoito anos na política nunca fez coisa 

errada com sua família e não faz porque é homem diz não ser o cara que vem aqui os finais do mês 

para ganhar o dinheiro e andar com o seu Serafim, fala que o senhor Serafim é um homem de caráter, 

mas o senhor Ibanez falava que era uma cabeça de cavalo no comício no Rincão dos Palharini não foi 

uma nem duas vezes chamava, diz que prova com quem quiser porque é um homem de caráter. Fala 

ao colega Miguel que tenho Caráter e sempre respeitei, não venham pisar em cima de mim porque 

não pisa. Diz que respeita os seus partidos e respeita seus adversários e sempre respeitou seu 
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Serafim e vai respeitar sempre. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidentereassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, 

SD: Diz não saber o porquê o presidente esta nervoso. Fala que cobrou uma coisa porque foi pedido 

presidente Alacir ele me colocou e disse que era para falar na câmara diz que não esta entendendo o 

senhor dessa sua violência contra a minha pessoa de baixo escalam, porque a minha vida particular 

cabe ao próprio daquela porta para fora, não cabe nem o senhor me julgar porque o senhor não tem 

todo isso para julgar, porque não devemos julgar ninguém a minha vida da porta da câmara depende 

do que eu quiser fazer não é o senhor que vai vim dar lição de moral vim com toda esta moral que o 

senhor tem seu vereador Alacir a gente não da moral nas pessoas e sim respeito. Fala que sempre 

respeitou esta Casa o senhor que foi grosseiro com minha pessoa vereador Alacir diz que veio aqui 

cobrar porque fica indignado se de todas as palavras do Meneghini lhe falou foi ele que lhe chamou e 

disser que os mesmos tinham um procurador da câmara que sabia das leis como funcionava foi está 

conversa de Paulo que tiveram, e o procurador sabia como funcionava a coisa diz ter ficado surpreso 

das propostas feita nessa Casa. Fala que não foi estúpido com o senhor, e não a desrespeitou nem 

um colega aqui e colocou o que foi falado, mas o senhor foi muito grosso comigo, foi muito estúpido 

fala que não é a primeira vez vereador Alacir o senhor saiu atravessado comigo nesta Casa. Fala que 

vai exigir mais respeito como senhor exigiu dos mesmos o senhor tem que dar o exemplo, mas o 

senhor não esta dando o exemplo para os colegas do senhor, nesta Casa o senhor não merece 

sentar nesta cadeira da forma que o senhor esta tratando os colegas vereadores se o senhor tem 

direto o próprio também tem e para ter dialogo nessa Casa os mesmos se respeitar e o próprio não 

faltou respeito com o senhor tenha certeza disso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala cinquenta e um à folha de 

pagamento, talvez esteja diz que não foi verificar a fazenda a ultima audiência pública não era este 

índice digo assim se chegou a este índice então caiu mais de um milhão de repasse de recurso nosso 

no mínimo isto a receita a folha oscila com conforme se amanha deixam de mandar chega a 

cinquenta e dois e três isso tudo depende dos repasses só o governo federal repassar os recursos 

que tiram desde dois mil e quinze para cá a folha esta a quarenta este assuntos. Diz aos amigos, 

colegas comunidade é muito grave, é gravíssimo tudo vai pedir ao senhor presidente secretario da 

Casa isso tem que ficar em ata todos os assuntos dos mesmos da tribuna tem que consta em ata 

precisamos que fique registrada em ata se ao tiver na próxima sessão esteja em ata tomar as devidas 

as providências. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas e da matéria em pauta: CONVITE. OF. S/Nº da Agrofel, solicitando 

empréstimo dependências para evento dia vinte e dois de setembro às13hs e 30 min. e solicitando 

brindes ou doação para o mesmo. OF. 034/2016, da Sec. Educação, convidando para abertura da 

Semana Farroupilha, dia 14 de setembro, às 16 horas no CTG e para o desfile dia 20 de setembro às 

10 horas na Avenida Tranquedo Neves. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 006/2016, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 20 de setembro de 2016 e do expediente da 

Câmara de vereadores no dia 19 de setembro de 2016 dá outras providências”. MOÇÃO DE PESAR 

015/2016, dos vereadores aos familiares de Valtair Garcia do Nascimento. Após o senhor Presidente 
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convida aos colegas para discutir e votar: RESOLUÇÃO DE MESA N° 006/2016, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 20 de setembro de 2016 e do expediente da Câmara 

de vereadores no dia 19 de setembro de 2016 dá outras providências”.Aprovado por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 015/2016, dos vereadores aos familiares de Valtair Garcia do Nascimento. 

Aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 27/09/2016, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente declara encerrado os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a 

presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente 

e o 1º Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 13 de setembro de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


