
0360 

 

 

 

ATA N° 34/ 2016 (Ordinária) 

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2016, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

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

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

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

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

leitura da ata 33/2016, da Sessão Ordinária do dia 27/09/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

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

regimental de 05 minutos. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): A vereadora cedeu 03 (três) 

minutos ao vereador Jaques Freitas Garcia e fez uso do restante de seu tempo regimental. 

Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes, rádio 87.9. Cumprimenta em nome dos 

novos Edis, o Tiago e o Antônio Jardim, que em janeiro estão aqui, se Deus quiser, os representado e 

sabe que vão os representar muito bem em nome de todos, e cumprimenta as demais pessoas que 

aqui hoje os prestigiam. Parabeniza os agentes de saúde pelo seu dia hoje, pessoas do município que 

trabalham, e acham que não são tão valorizados quanto merecidos, e ontem o dia do dentista, então 

parabéns aos nossos dentistas do município. Diz que iniciou o Outubro Rosa hoje, e que tem bastante 

companheiras aqui, vamos caprichar e fazer o exame preventivo de mama, precisamos ter muita 

saúde, se Deus quiser. Diz se lhe perguntarem como está, e disse que está radiante, e que está 

transbordando. Parabeniza todos os vereadores eleitos, os nove, e os nossos cinco vereadores da 

nossa bancada, Jaques o seu companheiro, então o nosso vice, lhe parabenizou no dia, mas repete 

que sempre confiou  no povo Cipoense, acreditou nas boas propostas. Acha que a diferença foi 

pouca, alguém pode achar que foi essa diferença que os levou a vitória, então parabéns a todos 

eleitos. Espera que o nosso Prefeito Froner e o Jaques façam e tenham convicção que eles farão um 

bom trabalho e os cinco vereadores, como os demais, aguardam também e o nosso colega Jairo 

também que se reelegeu e o Jaques, então com certeza ajudarão os Edis. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, e munícipes presentes, rádio 87.9.  Fala em nome da UDP e na qualidade de 

coordenador de campanha juntamente com outros colegas que não foi somente um coordenador, 

foram vários coordenadores. Agradece todas as pessoas que vieram no dia da eleição e votaram no 

quinze, tem que ter a calma e o discernimento de saber ganhar e perder, e nesse momento quer aqui 

de público agradecer a todas as pessoas que fizeram isso, que vieram e votaram no quinze, e 

agradecer a equipe de trabalho, aos candidatos a vereadores, que de forma incansável levaram uma 

mensagem nossa em cada lar que passaram, e como se vive num regime democrático tem que ter a 

sabedoria e o entendimento de acatar a vontade do povo. Diz que tem com tranquilidade e fala em 
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alto e bom tom, e para que todos ouçam que fizeram uma campanha limpa, uma campanha que todos 

sabem o que aconteceu, mas uma campanha limpa, uma campanha sem promessas, se sabe que 

vivemos uma situação em nível de Brasil e no nível de Estado muito complicado, e se alguém se 

aventurasse no momento e fizesse uma campanha prometendo cargos, seria uma grande 

irresponsabilidade, e com certeza deixariam o município em inviabilidade, deixariam o município 

inviável, e neste sentido reuniram os candidatos e equipe de campanha, e tem hoje a grandeza de 

olhar na cara de cada um e de falar de peito aberto, em qualquer lugar que seja que a campanha foi 

limpa e sem promessas. Diz se perderam, tem que saber absorver a derrota e entender que foi a 

vontade do povo, a política serve também como instrumento de conhecer as pessoas, porque tem por 

princípio e traz isso de berço, lá de seus avôs e seus pais, de alarmar sempre o que pensa, e jamais 

ficar em cima do muro ou como dizem o termo popular, “dá o tapa e esconde a mão”. Diz que traz 

este ensinamento de seu pai e vai passar para suas duas filhas que tem e vai levar até o final de sua 

vida sempre tendo posição, dizendo o que pensa, independente de qualquer situação, e o bom disso 

amigos, é que as pessoas enxergam, e por isso anda em qualquer recanto do município do Rio 

Grande, do Brasil e onde quer que esteja, todo mundo sabe sua posição, jamais vai ficar em cima do 

muro em qualquer situação é um dever de cidadão, mas a política nos traz isso, na política muitas 

vezes as pessoas se escondem, é uma covardia que não tem muitas vezes a coragem de dizer para 

que lado estão e acabam acontecendo fatos que não gostaria de ouvir. Para encerrar agradece a 

cada eleitor que veio depositar o seu voto de confiança no quinze e dizer aqui que a UDP vai 

continuar cada vez mais forte aqui no Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o Presidente, 

colegas, comunidade presente, rádio 87.9.  Parabeniza os agentes comunitários de saúde, aos 

dentistas que foi o dia deles ontem, como não pode deixar de falar da pós-eleição, essas eleições 

foram bem concorridas aqui no nosso município, mas quando as coisas começam erradas é difícil 

acertar lá na frente. Diz que sempre foi militante do PMDB, nunca “virou a casaca”, sempre manteve 

uma linha, e respeitou o seu Serafim do início ao fim, mas quando não concorda com alguma coisa, 

como o Miguel disse tem que manter uma linha, tem que ter caráter e isso é uma coisa assim que 

também vai passar para suas filhas e para sua mais velha até já está passando. Fala que não votou 

no seu Osvaldo, e fica muito triste pelo seu Serafim, que é uma pessoa de idade, capaz, e emancipou 

Capão do Cipó juntamente com outros, foi prefeito duas vezes, e a seu ver foi o melhor prefeito que 

este município já teve, e sempre diz se o nosso país tivesse mais prefeitos que nem ele, hoje o Brasil 

não estaria nesta situação, mas a voz do povo é a voz de Deus e o povo tem o governo que merece. 

Acha que esta chance que o seu Osvaldo teve de ser reeleito é única, na vez passada a seu ver é sua 

opinião, acha que ele não fez uma boa administração, mas ele tem tudo para acertar nessa. Diz que 

não votou, mas que ele faça um bom mandato, porque mora aqui no Capão do Cipó, é daqui, e seu 

marido tem terra e trabalha pelo município, então se ele acertar, também vai estar feliz, e 

independente de sigla partidária, quer que seu município cresça. Diz ao Jaques, que é vice e que está 

aqui, sobre o projeto aquele que sua administração não se importou em fazer, que é para aquele 

galpão de recebimento para reciclagem e embalagem dos agrotóxicos, que não é para si nem para o 
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Claimar, não é para o seu Alcides, não é para ninguém de nós, é para os agricultores do município de 

Capão do Cipó, e espera que o colega desengavete e que vocês façam isso porque é para todo o 

nosso município agrícola. Enquanto vocês botaram cinco vereadores aos eleitores de vocês, quer 

agradecer ao PDT que não quis coligar com o PMDB para vereador, senão hoje poderia estar botando 

também cinco, mas a vontade de um prevalece e magoam as pessoas, as verdadeiras, as honestas 

que estão nas fileiras se sentem ofendidas, mas depois o povo dá a respostas nas urnas mesmo, a 

administração que valorize os funcionários concursados, valorize estes funcionários, porque o 

Anselmo na hora de fazer a feira, não faz a feira porque não tem funcionário para trabalhar, mas eles 

trabalharam, e agradeceu a cada um aqui por que eles pegaram aqui junto, e independente de 

prefeito e independente de vice-prefeito, e a feira saiu e espera Jaques que nessa próxima 

administração seja melhor que essa, porque os funcionários que tem ali tem que valorizar e tem uns 

que tem que botar para trabalhar, é uma minoria assim, mas que tem que botar para trabalhar, eles 

estão ali pago com seu dinheiro também e com o dinheiro de cada um de vocês aqui. Diz que está 

bem nervosa hoje porque é um dia e uma sessão bem atípica, não é como queria, mas é como a 

maioria quis e o seu Serafim vocês podem ter certeza que ele trabalhou para o município e merece o 

nosso reconhecimento e o nosso respeito e tem certeza que ele ia fazer um ótimo mandato ele ia 

trabalhar, ele ia fazer e espera que assim o seu Osvaldo faça juntamente com todos os nove 

vereadores que entrou aqui, principalmente esses novos que estão loucos para trabalhar e tem 

trabalho bastante aqui e que permaneça a união e o respeito aqui dentro e que pare estes xingamento 

nos face porque apesar de política aqui somos todos amigos, e quando tiver um baile aqui, todos vão 

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

DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Cumprimenta o 

Jaques que é o primeiro vereador vice-prefeito aqui, então saiu desta Casa, e cumprimentar o Jairo ao 

Diego que são seus colegas aqui que se reelegeram, ao Tissott que está aqui, o Antonio Jardim, a 

Ionara, o Miro, a Carine, ao Tiago e ao Manjolo que são os novos representantes que estão aqui e o 

prefeito Froner que vão ser os que vão comandar o nosso município nos próximos quatro anos, então 

deseja a eles muita sorte, muito trabalho e que a população acredite no trabalho deles, por isso que 

elegeram eles. Diz que também quer cumprimentar o ex-prefeito Serafim pela atitude, pelo trabalho 

dele e pela honestidade dele, e que nunca falou mal e sempre disse que acreditava nele também, foi 

um bom prefeito, alguém vai dizer que não foi porque não se elegeu, não, ele foi um bom prefeito, e 

fez o que ele tinha que fazer e temos que reconhecer também. Diz que na política tem essa, tem que 

ter ética e ter responsabilidade e saber reconhecerem as pessoas que fazem as coisas e espera 

agora que os nove vereadores, juntamente com o prefeito, façam um bom trabalho e dão a sequência 

no nosso município, que é isso que deve ser um prefeito quando assume o município, e der 

continuidade. Diz que não gostou e algumas coisas, mas vai falar, não sabe para quem que era um 

gatinho miando, aquilo acha que era um deboche para população do Capão do Cipó, do jeito que 

faziam propaganda usando os velhinhos. Diz que uma senhora lhe ligou, e disse que nunca votou fora 

do PDT, mas pelo deboche que estão fazendo com os idosos, vai votar com vocês, e vai votar no 

onze, e pela primeira não iria votar, porque era um desrespeito o que faziam, é um deboche. Gostaria 
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de saber onde foi gravado aquele “cedezinho” do gato que queria gravar uns lá ou mandar ração para 

o gatinho, porque acha que era uma falta de respeito, que não se diz este candidato o outro 

candidato, atrás do outro candidato tem uma família, com muito respeito, quanto mais o Roberto 

falava no programa, mais votos nós tinha, e vai dizer aqui, e dá o nome, porque sempre foi homem de 

dar nome aqui, sempre respeita as pessoas, mas gosta que lhe respeite. Quer cumprimentar a 

coordenação da campanha, que praticamente era o Cecito e o Leandro e o próprio, pois eram poucas 

pessoas, mas era de poucos, mas tinha coragem, porque hoje não adianta ter quantidade e dinheiro, 

tem que ter o povo que quer representar a população e as pessoas corretas honestas e valorizar as 

pessoas do município e sempre diz que ninguém é acovardado para votar e votam em quem eles 

querem e a ideia deles, não se discute o voto hoje, é livre, só votam em quem quiser e “a cabresto” 

terminou este “voto a cabresto”, em quem tem que votar, porque deram isso tem que votar isso aí não 

existe, mas todos viram a democracia hoje no nosso país funciona e isso que tem que funcionar, e 

acredita nas pessoas e os novos colegas vereadores vêm aqui os nove, ano que vem vão estar aqui, 

o Farol andou ali pertinho, faltou dois votinhos. Acha que é o que tem que fazer sempre, respeitar 

nossos companheiros e colocar assim o agradecimento à aqueles que não se elegeram, porque só no 

cidadão botar o nome dele, a prova da sociedade é ter uma grandeza porque não e fácil de uma 

campanha política e sabe que é difícil e cada vez é pior, e não é por nós, é por aqueles políticos 

porque eles aprontam lá, vem refletir aqui no Capão do Cipó em nós, então quer dizer assim, a nossa 

campanha não foi de ofender ninguém, e nosso programa de rádio foi limpo, não trouxeram ninguém 

para falar mal das pessoas, porque geralmente, vice-prefeito bota culpa no prefeito, que não fez seu 

projeto porque o prefeito não deixou aí o prefeito que está saindo está levando “cassete”. Acha que 

não é assim, não se faz isso, se quer fazer as tuas ideias e não concorda com o prefeito, bota o teu 

nome para concorrer lá e bota os projetos e bota a cara lá na urna e vamos ver, e não falar que não 

fez porque o prefeito não deixou, isso aí não existe, porque tem a convenção, e os “cara” botam o 

nome, agora se não botam, não venham se acovardar e querer falar mal do prefeito, e não concorda 

com isso, e nunca concordou e não concorda. Acha que o “cara” tem que ser, e se quer ser bom, ele 

bota seu nome e a população avalia se ele tem condições ou não. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP) Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Cumprimenta o presidente do nosso Partido 

Progressista, seu Elisandro Cortes, e a dona Ana que fez também a força o apoio do PSDB e nosso 

partido que deu a coligação em nome do PT. Fica aqui sua saudação em nome do partido e a todos 

também. Amigos e amigas e aos funcionários públicos que se encontram no plenário, quer aqui dizer 

a todos que esta sessão de hoje, é mais uma vez o início que está iniciando mais uma etapa no nosso 

município de Capão do Cipó, quer seu presidente em primeiro lugar, temos que agradecer a Deus, em 

primeiro lugar, e em segundo lugar tem uma bandeira, temos pessoas com ética, com respeito para 

tocar o município, temos vereadores e vereadoras que se elegeram para ajudar, e junto tocar este 

município que está sempre crescendo, a nossa campanha durante estes quarenta e cinco dias, o 

nosso município, para si foi uma lição a mais de vida, que foi a mesma coisa que um time de futebol, 

saiu do meio campo, teve um início, teve um meio, teve um fim, e esse fim foi com a vitória, com muita 
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força, com muita fé, com muita união, com respeito com as pessoas, com a nossa juventude, com o 

grupo de terceira idade, isso que importa para o nosso município de Capão do Cipó. Diz que sua 

campanha de vereador foi uma campanha limpa, não falou em face de ninguém, não criticou ninguém 

e não falou mal de ninguém. Seu programa nas rádios que gravou foi com muita educação e com 

muito respeito. Fala que quer aqui comunidade cipoense todos que estão aqui no plenário quer 

agradecer de coração a cada um e a cada um das senhoras, da juventude e seus funcionários 

públicos do município de Capão do Cipó, a sua família, a sua esposa, pelos cento e sessenta e quatro 

votos que teve nesse ano, pelo pleito de dois mil e dezessete. Quer deixar aqui seu agradecimento 

em todo grupo, que é o povo do Capão do Cipó, em nome de seu partido, em nome de sua coligação 

do PT e pelo apoio da sua amiga Ana, do PSDB, quer deixar aqui seu agradecimento. Diz que quer 

deixar aqui ao colega Jaques, o nosso vice-prefeito, o senhor foi um “cara” de caráter, um “cara” de 

respeito, não “bateu” em ninguém, já ao contrário de algumas pessoas, que foram fazer gravação em 

rádio, que foram falar mal de suas pessoas, que hoje está aqui e foi o nosso vice-prefeito junto com o 

nosso prefeito Froner, pois tem que ter respeito, tem que ter caráter e jamais usar as pessoas da 

terceira idade para se promover em cima de alguém. Diz assim quando o “cara” é publico é fácil falar 

e criticar, é fácil, mas porque quando critica não bota a “cara” e seja candidato um dia aqui no 

município para ver quantos votos a pessoa ia ter no município, é fácil gravar, fazer programa e querer 

rebaixar as pessoas, isso é fácil, porque que não dá a “cara” pra bater, seja candidato algum dia no 

município de Capão do Cipó, não é só criticar e falar mal das pessoas, porque o nosso pessoal da 

terceira idade tem que ter respeito, porque eles trabalharam pelo município, e ajudaram a crescer o 

município e tem que ter respeito, não é usar as pessoas para se promover em cima das outras, isso é 

falta de caráter, essas pessoas tem que ir embora do município e não é só vim aqui ganhar o dinheiro 

e quer falar mau das pessoas. Diz que defende a terceira idade, porque tem o seu avô, e tem a sua 

avó que é viva, graças a Deus, e tem muito respeito por eles. Fala que sua campanha é limpa e 

sempre foi, está aí algum dia se publicou uma reportagem falando do seu Serafim Garcia Rosado, 

jamais vai fazer, pois veio de berço e tem família e sua família é o Capão do Cipó, é sua comunidade 

do Capão do Cipó e seu partido, mais uma vez tem uma bandeira para defender e são as pessoas do 

município de Capão do Cipó, tem cento e sessenta e quatro votos que obteve nas urnas, mas tem que 

trabalhar para toda comunidade de Capão do Cipó, foi o vereador mais votado pelo Partido 

Progressista e isso para si é uma honra, e quer defender todo povo de Capão do Cipó. Agradece e 

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

Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. Diz que ouvindo os seus colegas atentamente, 

após o pleito eleitoral que realmente alguém tinha que ganhar, e tem que fazer com todo respeito, que 

uma simples minoria, mas tem que ser prevalecida a vontade do povo, em qualquer democracia e o 

dia que não for reconhecido a vontade da maioria termina a democracia e começa uma ditadura, que 

aí não tem mais valor o que o povo escolheu, foi a maioria e tem que ser respeitada. Fala mais uma 

coisa a seus colegas, quer dar os parabéns aqui aos eleitos, o Jardim que está aqui, o Tiago, acha 

que é os dois que se encontram aqui hoje e aos outros colegas, o Diego que também está aqui, o 

vereador Jairo, e se sente orgulhoso de continuarem nessa Casa. Acha e tem certeza, que vão fazer 
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um belo trabalho, porque têm experiência aqui nesta Casa, e outra coisa ao seu Serafim, temos sim o 

respeito e a dedicação para ele e a dona Henedina, foram pessoas que realmente vestiram a camisa 

em torno do município do Capão do Cipó, isso não pode tirar dele, e a honestidade do seu Serafim é 

indiscutível, se alguém discutir a honestidade da palavra  Serafim Rosado, qualquer um comete uma 

grande injustiça. Diz que outra coisa Jaques, se sente feliz, o Meneghini também saiu daqui, o 

Meneghini passou por aqui, foi vereador e chegou a prefeito, e agora está sendo o Jaques vice-

prefeito e sabe Jaques que tem imensas condições de fazer um belo trabalho, e que é um “cara” que 

tem condições de fazer um belo trabalho, porque é um “cara” que mais conhece a Câmara de 

Vereadores e em todas as áreas, e sempre disse que antes do “cara” ser prefeito, que você lembra 

que dizia isso, tinha que passar por uma Câmara de Vereadores, porque aqui é onde aprende, claro 

tem muitos que não apreendem, fica mais burro ainda, tem um que desaprende quando vão para o 

poder que lamenta, mas tem que ser dito, fica mais jumento, mas tem certeza Jaques uma lição de 

vida tu tirou aqui, e tu pode, tu é um “cara” novo, experiente, e outra coisa que tem que ser bem dita 

para comunidade do Capão do Cipó que vai os ouvir às nove horas, é o orçamento, são vinte e um 

milhões para o ano que vem, é dinheiro para jogar pela janela, então tem que saber, que o município 

está muito bem, graças a Deus, é vice-prefeito Jaques, então não vamos ter desculpa de nada para o 

Capão do Cipó crescer. Diz que disse na sessão passada que elogiava cada prefeito que passou por 

esta Casa, Serafim fez a parte dele e Froner fez a parte dele, e Meneghini fez o que pode, que estava 

ao alcance dele, e agora o Froner vai voltar, isso é um ciclo de vida que acontece nos órgão públicos 

e tem que ser assim e o futuro a Deus pertence, e diz a sua gente e não tem o que dizer. Fala se fizer 

uma bela administração para o povo do Capão do Cipó, e vocês falaram muito bem, os funcionários, 

claro que os funcionários fazem a diferença sim, sempre fizeram e vão fazer, como Santiago fizeram a 

diferença, um funcionalismo faz a diferença, e a Regina foi feliz, porque os funcionários foram 

indispensável na Feira do Capão do Cipó, foram, não pode negar, seria uma covardia de sua parte, os 

funcionários foram parceiro na feira sim do Capão do Cipó e saiu a feira, secretários e funcionários 

que lá estavam Regina pelo apoio que tiveram, por isso que deu a feira que deu, mas tem certeza que 

seu Osvaldo tem muito mais para acertar do que para errar, porque já passou por aqui, tem que 

admitir as coisas, seria uma covardia, e quem passou por aqui tem muito mais chance de acertar do 

que errar, isso se nos faltar com a verdade será uma grande injustiça. Deseja a cada um que vai 

assumir a Câmara sucesso e que Deus ilumine o caminho de cada um e das coisas públicas do 

Capão do Cipó acima de tudo. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, rádio 87.9. 

Cumprimenta senhor presidente colegas vereadores, vereadoras munícipes que honra com sua 

presença, em especial todos ouvintes da 87.9 que logo estarão nos ouvindo. Parabenizar os eleitos, 

nosso colega Jaques vice- prefeito em dois mil e dezessete até dois mil e vinte, juntamente com seu 

Osvaldo Froner, aos colegas vereadores novos que aqui estão Tiago, Antonio Jardim retorna a Casa, 

aos que não vieram logo logo estará aqui conosco, parabenizar o seu colega que foi eleito assim 

como próprio e dizer a vocês que os mesmos todos são vitoriosos porque tem um município próspero, 

que dá gosto de ver cada canto que andamos, as estradas por mais que estrague logo estão boas de 
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volta, as patrolas estão aí, os maquinários tudo em dia, carros bons para andar na Saúde, uma ótima 

Saúde funcionando, é só tocar o município. Tem certeza que ninguém que entra vai fazer mal a 

ninguém, sempre tentamos fazer pelo melhor. Agradece, de coração, o pessoal da UDP, nossos 

candidatos Serafim e Anselmo, toda a equipe que trabalhou, os coordenadores, pessoal de rua e 

principalmente os candidatos, aos vereadores do PMDB, do SDD, coligado, em especial os do PDT 

nos quais não coligamos na proporcional, mas quer agradecer do PDT do seu partido, Cailir, Rosa, 

Janete, Manjolo, Paulo Cesar, Emerson, Daiane, e o próprio que está aqui, agradecer a um bom 

tempo que era para  ter dois do PDT, agora os mesmos conseguiram, dois mil e dezessete tem o 

próprio e o Manjolo, o Farol é suplente por causa  de dois votos. Fala para vocês do PMDB, a Regina 

lhe cobrou aqui, tem os números para ela é só somar e ver na oitava cadeira desta eleição, sempre se 

elegia na sobra da cadeira do PDT, tem no Manjolo fizeram uma legenda sobrou duzentos e oito votos 

entrou o Manjolo na nona cadeira, o PP já tinha elegido quatro com cento e trinta e nove votos, entrou 

o nono vereador do PP aqui, e do PMDB botou duas cadeiras e sobrou setenta e dois votos, mesmo 

coligado na proporcional, dona Regina não teria como colocar mais vereador, deu o que ia dar, o ano 

passado coligamos para vereador, e deu o que ia dar, bem certinho deu o Ibanez, deu Jairo não tinha 

o que mudar, então isso é coisa de eleição de números, e são número de proporcionais. Diz que quer 

dizer o seguinte que foi injustiçado e que falaram diversas coisas sobre sua pessoa, e colocaram em 

face, inclusive de seu pai, e de sua mãe que todos conhecem aí, simplesmente tinham o titulo aqui, 

tinham um vínculo familiar e vieram votar aqui, e foi filmado o carro deles que vieram votar e coisa e 

tal, procure a justiça e casse estes votos, não tem problema nenhum, é legal, pode o vínculo familiar, 

a casa estava no nome deles até poucos dias, foi vendida, então não tem como eles não votar aqui, o 

que tentaram lhe atingir da forma que tentaram, veio o resultado nas urnas povo. Fala que na eleição 

passada foi o terceiro mais votado no município, e nessa subiu mais um pouquinho, que foi o segundo 

mais votado. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

O vereador fica com 08 (oito) minutos, pois a vereadora Marilene Margutti lhe cedeu 03 (três) 

minutos de seu tempo regimental. Agradece a Deus por hoje estar de Casa cheia e de alma lavada. 

Só quer agradecer os candidatos a vereador, aqueles que se reelegeram, e que em dois mil e 

dezessete estarão aqui, e Tiago, Antonio Jardim, a Ionara, o Miro, o Diego que é vereador e que 

continua, o Jairo, o Manjolo, e a Carine e o Tiago Rosado, o Tiago é o “Putrio” que todos é mais 

conhecido como, que é o apelido dele, quer agradecer também ao Farol, que é do PDT, que sempre 

lhe chamou de “Preto”, que sempre brincaram, que foi pobre, mas com coragem, faltou dois votos 

para ti, mas sempre disse assim: mais vale uma lágrima por não ter vencido, do que a vergonha de 

não ter lutado. Diz que PT não conseguiu eleger ninguém, nem um companheiro dos nossos, a Lair, o 

Chico, e o Trentim, mas estão de alma lavada. Diz que sempre diz assim, que muito nos programa 

falavam, antemão só quer agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui falando como hoje 

vereador e o ano que vem como vice-prefeito de Capão do Cipó, a sua família, e todo pessoal da 

UTP, que é União Trabalho e Progresso, e não vai citar nome para não cometer injustiça, que o nosso 

tempo aqui é pouco, mas cada um que está aqui e que contribuiu para estar aqui, está de cabeça 

erguida, está de alma lavada, que crítica sempre teve, e sempre dizia, para mim pode falar até de mal, 
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mas lembrando de si está bem assim, é sinal que está incomodado em alguma coisa, e a maior 

pessoa que deram a rasteira no PDT e no PMDB, que na outra eleição estavam juntos, foram os 

próprios companheiros, os próprio companheiros, nunca jogue um companheiro fora que amanhã 

precisa dele e não tem, na política funciona assim, tu dá uma rasteira, tu toma duas. Só vai dar três 

exemplos aqui, pois deram uma rasteira quando era secretário, e disse coloquem um do PT que 

continua defendendo todos, tomaram uma rasteira, e sempre falou aqui, e depois que diz não volta 

atrás, e vai até o fim sozinho, e tinha muita gente que disse que não fazia quarenta votos para 

vereador, e se elegeu três vezes vereador no Capão do Cipó, e hoje está aqui como vice-prefeito em 

dois mil e dezessete, era um filho de lona preta, que nunca diziam, que emancipou Cipó, e não 

emancipou sozinho, se não fosse os lona preta não estavam aí que sempre votaram no Capão do 

Cipó, e nunca lembraram disso, e ninguém dos vereadores estariam aqui se não fosse os lona preta. 

Diz que tem coisas que falam, e que o Farol fez uma coisa bonita no seu santinho Farol, botou a 

bandeira do movimento Sem Terra, só que muitos companheiros nossos não honraram esta bandeira, 

muitos e sabe quem, teve muitos companheiros do PT, se venderam por cargos, que hoje poderiam 

estar aqui dando os parabéns para nós, tomaram nos dedo, tomaram nos dedo, porque fala dos seus, 

fala dos seus, que o Jaques é isso que o Jaques é aquilo, e sempre dizia não bate nas pessoas se 

não merece. Fala que colocaram candidato falar, que não eram candidato que não faziam um número 

de voto, lhe queimando, que tinha que tomar chá de carqueja, quem tomou chá de carqueja foi eles, e 

se tapar com cobertor, mas que vão tomar vergonha na cara, botar um gato mia, se não mia agora, 

vai miar dia trinta e um de dezembro. Presidente Alacir fez um aparte e pede para as pessoas não 

se manifestar no plenário. Jaques retorna a falar e diz que é uma falta de respeito no Capão do 

Cipó, e que uma falta de respeito, e que tem muito respeito pelo seu Serafim, e nunca falou dele, e 

que foi secretário quando tinham um acordo, e nunca teve queixa dele, que o Anselmo falou que 

vença uma eleição com filho de assentado, que ele é filho de assentado, e não era, e nunca morou no 

assentamento, o seu Vilmar cede um pedaço de terra para morar, que rasguem o título e não vote 

mais, não vote mais, porque falar das pessoas é bom, na cara quer ver se tem coragem, nas costas 

fala de qualquer um. Diz que o Roberto Cardoso o cara que menos trabalhou, em todo município de 

Capão do Cipó, concursado, sempre ganhou FG, mil e seiscentos reais de FG, isso fala para ele, aqui 

em qualquer lugar olha a folha de pagamento dele, olha a folha de pagamento, cada vez que ele 

falava, ele perdia voto, e dizia que assentado tem memória curta, assentado não tem memória curta, a 

memória curta dos assentados deram o troco hoje, é fácil falar das pessoas se não conhece as 

pessoas. Pergunta para ele quantas casas chegou dos assentamentos, e fora do Capão do Cipó, 

aonde conhece e falar da terceira idade, é falto de respeito. Faz sessenta dias que perdeu seu pai, 

seu pai lhe dizia assim: “filho nunca aonde tu botar os pés, criou doze filhos, e lhe criaram entre doze, 

nunca ninguém passou pela polícia, e ninguém nunca pegou nada de ninguém”, e está aí de cabeça 

erguida, graças a Deus, ele lhe disse assim antes de falecer e já estava ajeitada a campanha, e ele 

lhe disse que não iria votar dessa vez, mas vocês vão se eleger, para muitos que não lhe conhecem 

vim “lavar a boca” em programa de rádio, e dizer, isso e aquilo, tem que lavar a boca, muitos e que 

não vai falar o nome aqui. Mas se o cara falar alguma coisa , mais eles sabem, tem um que está aqui 
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dentro da Câmara, e outro cara chegou e lhe disse, se lhe falar o que um cara falou de você, não 

sabe o que é capaz, este cara sabe, se ele escutar entre programa, ele que lave a boca antes de falar 

da sua pessoa, não deve nada e nunca bebeu nada nas orelhas dele, e não deve nada para ele, e ele 

não lhe deve nada também. Diz que é uma pessoa já de idade, não era candidato nem nada, mas era 

presidente de um partido, e diz mais uma vez que lave a boca antes de falar de sua pessoa. Agradece 

e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, e munícipes presentes, rádio 87.9. Diz que a Casa está cheia, e que sua 

especialíssima, fraterna e carinhosa e dedicada. Parabeniza pelo nosso vice-prefeito eleito, seu 

colega e seu particular, amigo Jaques, filho de lona preta e chegou lá. Acha que tem muita gente que 

não é lona preta e nasceu em berço bem melhor, e que não chega, e jamais vai chegar aonde um 

filho de lona preta. Diz que chegaram seu momento dessa vez, e Regina, vai lembrar que um dia 

disse que seu Osvaldo Froner, ia voltar que a colega Regina lhe disse: “vai sonhando, Rodolfo!” Diz 

que até se deu umas beliscada para saber se era verdade, e viu que é o Osvaldo Froner de volta né, 

e que vai terminar o que começou. Diz que está meio triste e meio alegre, pois queria mais voto, não 

está completamente feliz, queria mais voto, mas também está bom, pois alguém colocou aqui, o 

colega Ibanez a vitória por um, por dez, por mil se elege, é a metade mais um, mais mil, no caos, aqui 

no Capão do Cipó é a vitória, foram trinta e dois votos, trinta e quatro votos, é isso que a comunidade 

quis. Outra que falta à minha vida e tem até que elogiar a uma vereadora eleita do outro partido, e 

depois vai falar dos nossos, e do seu vereador lá de seu distrito, que tomara que represente muito 

melhor do que sua pessoa, e lhe considera isso é outro assunto, que é o Miro, o Miro Brum. Em nome 

do Miro e da Carine, fez um banho de voto, a palavra maior que moveu a campanha dessas duas 

pessoas, foi a humildade, que muitas vezes falta, a pessoa “se acha”, a pessoa estufa o peito, “ronca 

grosso” e fala e tal, mas não tem humildade. Fala que humildade é um dom que devemos cultivar, e 

esta humildade que faz nós vencermos na vida, é certo isso, pois uma frase de seu amigo Miguel, ele 

colocou assim: “que devemos entender a derrota”, assim como devemos entender a vitória, o Froner 

juntamente com o Jaques vai ter que entender esta vitória e dela tirar lições, aqueles erros que 

cometemos na administração passada, colega Jaques, que vai ser o vice-prefeito não pode voltar a 

cometer, não é isso, está pensado que o município não pode sofrer, este é o fato que o prefeito erra, 

quem sofre é a comunidade e não é bom para o município. Diz que outra coisa que tem que dizer, que 

nenhum momento coordenou campanha, ficou de fora, mas nenhum momento do seu grupo viu 

alguém duvidar da capacidade, da serenidade do seu Serafim. Acha que atou mal a carreira, se atar 

mal a carreira e quem é carreirista, perde, tem que atar bem para ganhar. Diz que ainda pode dizer 

para vocês porque ainda tem três meses de mandato, menos de três meses, o compromisso do 

prefeito eleito Froner e do vice-prefeito Jaques, nós temos crianças, nós temos estradas, temos 

transporte escolar, temos problemas e eles vão ter que saber trabalhar para botar em ordem. 

Parabeniza o Tiago, pois disse que ia se eleger, pois se lembra disso, e seu amigo Antônio Jardim, 

que bom que está aqui, e o Henrique também não está mais, mas também fez parte dessa Casa, pois 

o seu muito obrigado tem mais dois minutos depois, para fazer alguns comentários, e pergunta onde 

está o Miro, está ali, e diz que continue com a humildade de sempre que vai chegar lá. Agradece e 
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devolve a palavra a Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Governo: Diz que não iria usar este espaço agora, mas acha que sempre tem que haver um 

contraponto para o que é dito, e diz isto por que cada um ouve e dá sua interpretação das coisas 

como entende e muitas vezes distorcer fatos não entende que seja uma coisa correta e diz aqui o 

porquê se sabe que em uma campanha política tem os horários eleitorais e tem certeza que em 

nenhum momento foi ofendida a terceira idade, e não adianta quererem jogar isto contra por que não 

foi. Ressalta que todos sabem da importância dos assentamentos no município, da força que 

tentamos dar para quando descia a patrulha agrícola, para quando tinha o caminhão do leite. Ressalta 

que nunca viemos dizer e todo mundo sabe quem falou que estava o caminhão lá e estavam 

colocando sobra dentro. Então fala muitas vezes e tentar distorcer fatos é fácil, mas tem que mostrar 

na prática. Diz que quando se pega o conceito de democracia, pois ouviu falar em democracia, afirma 

que dentro da democracia está o direito de ir e vir e em nenhum momento foi tirado o momento das 

pessoas de ir e vir. Ressalta que nos últimos dias de campanha tem vídeo e neste vídeo confessa que 

viu pessoas que achava que era impossível ver pessoas que estavam ali, que não é possível que 

esteja aqui, mas estava. Ressalta que viu a grandeza e a tranquilidade e novamente quer agradecer 

aos candidatos a prefeito e a vice e a toda a equipe que trabalhou os candidatos a vereadores, e que 

trabalharam de forma incansável e dizer aqui que o PMDB está muito vivo, o PDT muito vivo, o PSB, 

o Solidariedade e que a UDP está viva e daqui quatro anos tem eleição de novo e o povo vai ter o 

direito de decidir. Só espera que quem vai assumir que governe para o povo e contribua para o 

município crescer, que honre com seus compromissos e o próprio estará aqui neste município 

trabalhando e sendo fiscal de tudo. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Diz ao colega Jairo, que somou e 

resomou os resultados e sabia, mas agora a própria está falando de companheirismo e de união que 

vocês não quiseram. Fala ao colega Rodolfo, sim a própria se lembra até por que a própria é Serafim 

e sempre foi, acredita no mesmo e tudo, disse ao Rodolfo que fosse sonhando, mas diz ao mesmo 

que não foi os mesmos que ganharam a eleição e sim a própria e seus companheiros perderam a 

eleição para si mesmo. Ressalta que devem esta vitória a quatro pessoas do PMDB e a quatro do 

PDT pela péssima escolha que fizeram, então hoje estão pagando, pois é tristeza da própria e alegria 

de outros. Fala uma coisa de salto a mulher que gosta de usa salto, de se arrumar, quer dizer que não 

é a roupa que faz a pessoa e sim a pessoa que faz a roupa, por que tem muita gente que anda de 

chinelinho e “se acha” e tem muita gente que está de salto que é mais humilde do que aquele que 

está de chinelinho. Afirma que não é a roupa que faz a pessoa e sim a pessoa que faz a roupa e tem 

gente que ficou estes três anos, pois o poder “subiu para a cabeça”, depois de um ano que achava 

que resolvia tudo e não precisava de funcionário, nem de CC e estagiário e nem ninguém, e era o 

primeiro a dizer “eu não sei disso”, “eu não sei de nada”. Ressalta que foi sempre contra e manteve 

esta linha, por isso não abraçou a causa com o seu Serafim. Ressalta que o pronunciamento do 

Anselmo Cardoso depois das eleições, no rádio, muito óleo de peroba. Pede desculpa, mas o respeito 

tem que se trazer sempre antes das eleições, durante as eleições e depois das eleições, por que aqui 

é um município pequeno, três mil quinhentos e cinquenta e seis habitantes, e que vão estar se 
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encontrando toda hora. Ressalta que os de fora vão embora, mas nós vamos ficar aqui e vamos estar 

se encontrando. Agradece e devolve à palavra a mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da 

Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Agradece a todos os 

eleitores do Capão do Cipó, principalmente o Partido Progressista e PT, que formava UTP, da Ana e 

dos eleitores do PSDB que estavam com os mesmos, que fizeram esta caminhada difícil, mas 

vitoriosa, campanha humilde, ao “Cavalinho” que estava ali, a Eliane, o “Gordo”, o Oreste que estava 

no diretório sempre, faz parte do trabalho de seriedade que fizeram, isso sempre colocou, não 

queremos que ataque ninguém na rádio, somos todos amigos, a política passa e amizade é para 

sempre. Fala que sempre teve respeito às pessoas, seja o candidato que fosse, se elegendo ou não, 

tem que ter dignidade e respeito a eles. Quer dizer a colega Regina realmente as pessoas quando se 

perde as eleições joga nas costas dos outro, e o vice-prefeito foi na rádio domingo à noite e achou um 

culpado. Fala que não é por aí, tem que ter respeito pelo companheiro que se escolhe para ser o seu 

vice e vai até o fim. Diz que o seu nome foi muito lembrado no Capão do Cipó este ano e quer 

agradecer as pessoas que lembraram. Diz que tinha um candidato que disse que iria ser o vice e falou 

a dois anos que ele era o candidato com ele e os mesmos ganhavam as eleições e diziam que não vai 

ser fácil ganhar, mas sempre disse vamos ganhar ele é o nosso candidato, o Alacir está contra porque 

não colocaram o nome dele, o próprio não quis por o seu nome porque tinha os candidatos para ir, 

Froner e Jaques. Fala que a respeitava, como respeitou todo mundo contrário, que é o que tem que 

fazer na política, perder sim, mas não vão achar o culpado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Cumprimenta o Miro mais um candidato que chega aqui, seja bem 

vindo, que Deus continue abençoando o seu caminho aqui nessa Casa. Quer mandar um abraço, diz 

que não perde, ligou ainda hoje Felipe, colega do Doutor Paulo, lá do Passo do Tibúrcio, estava 

preocupado que seria transmitida a Câmara, que ele não perde a sessão a Câmara. Fala do almoço 

que o senhor liberou, que está devendo, disse que iria esperar passar a política para os mesmos e 

fazer o almoço para todos os colegas vereadores, antes do fim do seu mandato. Quer deixar 

concluída sua promessa que fez aqui, que o senhor liberou e na próxima semana fizemos este almoço 

que estava devendo, colega Rodolfo, agora dá para juntar de novo os companheiros dessa Casa e a 

diferença tem que ficar de lado. Fala de partido e quer mandar um abraço para o Renato que partiu 

dele o apoio, a tomada de decisão para apoiar a UDP, então tem que agradecer e assumir as nossas 

responsabilidades, foi tomada a decisão e acha que no momento foi uma decisão sábia dele e de 

todos os que tomaram esta decisão. Diz que a respeita, mas diz mais para seus colegas aqui, acha 

que não deve ir para rádio, não dá voto, falar mal dos outros. Sempre teve este pensamento e não 

crítica ninguém, fez uma campanha limpa, Henrique está dizendo isso olhando nos teus olhos, você é 

meu amigo e sabe disso, denegrir imagem de alguém e colocar voto fora pode ter certeza disso. Diz 

que não é com problemas que vai achar desculpas de derrota. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Parabeniza os agentes de 

saúde, os dentistas pelo dia de hoje. Diz que está a disposição dos noves aí, colegas tanto 

companheiro como adversário para auxiliar no que precisar do seu lado é o próprio, e do outro é o 
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Diego, vão se unir aqui dentro e vão se ajudar, o Tiago, o Antônio Jardim é experiente e vai ajudar os 

outros aqui, estão à disposição dos noves que virão. Fala que o Anselmo dizia para não fazer feira, 

vai faltar dinheiro no final do ano e como está a nossa prefeitura hoje, não estava errado, e o óleo de 

peroba continua visitando as casas e vai continuar visitando os quatro anos, sendo o mesmo Anselmo 

que sempre foi, se um dia tiver na política sendo uma pessoa dele, quem conhece sabe que pode 

precisar dele a hora que precisar vai estar a disposição. Fala dos assentamentos que a UDP ganhou 

aqui lá na Sepé pouco ou bastante levou vantagem, colega não queria fala, mas tem que comentar 

que foi chamado de “Ministro” quando assumiu a secretaria, aí diz que tem o apelido de “Ministro”, 

para quem não sabe o Érico, lhe procurou nas vésperas de registro de candidatura e disse: “Ministro”, 

vamos coligar na proporcional, o Ibanez concorre e a Regina”, e vão eles tinham quatro candidatos 

tinha um do PSB, PDT já tinha nove para aumentar sua bancada e cresceu o partido, os “bobões” 

iriam eleger só PMDB, os mesmos daqui vão continuar concorrendo sozinho na sua legenda e 

mantendo a bancada, nas próximas eleições aspiramos três cadeiras na Câmara do Capão do Cipó. 

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

Partido, PT: Fala que falou estes tempo atrás e o vereador Jairo deu a resposta agora que se 

ganhasse a eleição ia “torrar” o PMDB, como “torrou” agora. Ressalta que falou isto, falou estes tempo 

que “torraram” o seu Meneghini, e que sempre disse ao seu Meneghini, quem está “torrando” o 

próprio é o PDT. Afirma que falou para o mesmo umas quantas vezes, e que o seu Meneghini disse 

que se fosse por ele mesmo estaria até hoje na Secretaria de Obras, mas assim é a pior besteira do 

mundo quando se assume um CC dentro de uma prefeitura e “sobe para a cabeça”. Afirma que a 

ignorância é tão grande como aconteceu para diversos, antes e agora e se facilitar vai continuar 

acontecendo para algumas pessoas, mas nunca tente subir na vida pisando na cabeça dos outros. 

Fala dos seus companheiros que falou antes, por que se fossem nossos companheiros honestos que 

trabalharam quatro anos nas secretarias que estão ali, se botassem a cara para bater e concorrer a 

vereador, hoje o Partido dos Trabalhadores tinha um vereador no município de Capão do Cipó. Afirma 

que só pensaram neles, e diz os nomes: a Adelaide e a Ana Maria. Esta afirma que trabalhou dois 

anos na Câmara de Vereadores, pois o próprio trouxe a mesma para cá, e que se tivessem coragem e 

humildade, mas acharam que o salário de quatro meses ia valer a vida inteira para frente. Afirma que 

fala dos seus que a ignorância é tanta quando “sobe para a cabeça” que é um CC, e que CC é quatro 

anos, às vezes é um ano, um dia e um mês, depende da cabeça de cada pessoa. E se Deus quiser 

até terça que vem, e que estes dias disse até vitória e que na vitória já estamos.  Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Comenta ao 

presidente que o pessoal de casa deve estar muito feliz porque estamos lavando roupas, Câmara 

Municipal de Vereadores, isso é bom. Diz que sabe se pode ou não pode, como líder de governo, diz 

que vai deixar um questionamento para todos levar para suas casas, que se ponham no lugar do 

prefeito Meneghini, só se ponham no lugar dele e qualquer um dos mesmos quer concorrer à 

reeleição, merece, aí pergunta para vocês, aí não concorre e daí  dá os trinta e dois votos. Diz a 

colega Regina que falou quatro de um, quatro do outro, ficou matutando quem que é, mas diz que 

também não vai perder o seu tempo. Fala que os mesmos cipoenses, nós do Capão do Cipó temos 
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compromisso com Capão do Cipó, o próprio dois meses aqui tem que por uma foto sua lá, os mesmos 

que são vereadores estava brincando, mas agora está falando sério, teve suas desavenças bastante 

com a Regina, mas o objetivo dos mesmos foi sempre, a Regina sabe, todos sabem foi o Capão do 

Cipó, pobre das pessoas que só pensaram nos cargos que o colega Jaques falou, não se pense em 

só em cargos, cargo é passageiro sempre disse nessa tribuna que ninguém é maior do que Capão do 

Cipó, ninguém é maior do que os cargos. Por exemplo, o próprio é professor hoje, é professor de 

licenciatura, mas foi peão de granja, é assim que as coisas funcionam e não podemos ser maiores 

que os nossos cargos e nem se eternizar no poder, esta aí a prova. Diz que um dia viu o colega Jairo 

falar que o PDT vai eleger, está aqui não se elegeu, disse aqui na tribuna, não dá e as coisas passam. 

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

Líder de Partido, PMDB: Confessa a todos e a comunidade que escuta que fique e cada um analise 

e preste atenção no que vai dizer. Fala isto olhando para o colega Jaques, pois como o mesmo falou 

que fala olhando na cara o próprio também tem este princípio e acha que tem que falar olhando na 

cara mesmo e fala olhando para o mesmo. Deixa um questionamento que tem coisas na política que 

não consegue entender, primeiro, todo mundo sabe na tribuna o que o mesmo dizia do prefeito 

Alcides Meneghini. Todos sabem, pois está gravado aí quando foi para vocês receber o apoio do 

mesmo aí, o mesmo passou a ser uma pessoa boa. Diz isto olhando para o colega Jaques, e quer 

puxar a memória das pessoas e que quem está aqui está ouvindo. Diz que o seu Valdir concorda com 

isso, e que todos sabem que quando vereador o que o colega Jaques dizia do seu atual companheiro. 

Afirma que está gravado, quer que a população de Capão do Cipó raciocine e pense nisso. Diz que é 

um questionamento que deixa, e que todo mundo sabe que o mesmo dizia que o próprio falava do 

caminhão do leite, que os assentados estavam colocando soda. Diz que é verdade e está gravado, e 

aí vem querer dizer que isto é ajudar. Diz que quando era vereador teve oportunidade de fazer e não 

fez. Espera que olhando nos seus olhos, pois tem que ter a coragem de dizer e isto o próprio tem, que 

o senhor juntamente com seu Osvaldo Froner trabalhem pelo município e pelo povo, coloquem na 

prática o que colocaram no plano de governo de vocês. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 

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

matéria em pauta: OF. DG nº 7348/2016, do Tribunal de Contas, encaminhando contas de governo 

desse Município, referentes ao exercício de 2014, para julgamento nos termos do 2º do artigo 31 da 

constituição Federal. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 

11/10/2016, 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, 04 de outubro de 2016.  

 

 


