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ATA N° 35/ 2016 (Ordinária) 

Aos 11 (onze) 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 34/2016, da Sessão Ordinária do dia 04/10/2016, 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 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, rádio 87.9. Fala que amanhã é o Dia da Criança, doze de 

outubro, então queria prestar homenagem às crianças do município e do país, com muita saúde, 

muita paz, que sempre sejam a esperança e o futuro do nosso país. Comenta sobre projeto que está 

sendo discutido no Congresso Nacional, que em sua opinião é para “ferrar” os funcionários públicos, 

pois os deputados já aprovaram em primeira fase e vale por vinte anos, se não houver inflação não 

haverá reajuste dos funcionários públicos. Diz que é uma coisa complicada e, provavelmente irá 

“estourar” nos funcionários, pois todos sabem que inflação sempre tem e aí dá problema, quando ela 

chega aqui em cinco, ela já está em dez. Acha que é complicado, mas irão ver o que dará daqui para 

frente. Está preocupado, pois tem um pessoal lhe ligando que, parece que o secretário não tem 

operador de máquina na secretaria. Cita que o “Paraguai” do assentamento quer esparramar um 

calcário, faz dias que está lutando para quinze toneladas e o secretário disse que não tem operador 

de máquina. Diz ser complicado, pois quer plantar o milho, lhe ligou e daí falou com o secretário e ele 

lhe disse que não tem operador de máquinas. Diz que a fase de plantar milho é agora, daqui uns dias 

passa, e no tarde é difícil colher aqui. Apela ao secretário que arrume gente para trabalhar e não 

deixe trator parado que os produtores precisam plantar seu milho, fazer silagem para dar andamento 

à bacia leiteira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP) Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade presente, rádio 87.9. Comenta para a comunidade que vendo as entrevistas ontem pela 

manhã e hoje, nas rádios, sobre o nosso asfalto da 377 que, parece que vai dar início mais uma vez 

essa obra que está parada faz dias. Pede a Deus que essa obra comece e não pare, pois sabe a 

dificuldade que todos passam para ir até Santiago, ou de Santiago para chegar até aqui. Esteve 

falando com o nosso representante, deputado Bianchini, que sempre está lutando, “brigando”, junto 
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com o secretário Pedro Westphalen, para que termine essa obra. Sabe que não está fácil, os 

governos estão cortando os gastos, pois é fim de ano. Pede a Deus que a obra continue e não pare, 

que façam esse trajeto de Santiago até Capão do Cipó. Comenta que amanhã é o Dia das Crianças, 

dia doze de outubro. Deixa muita saúde e paz, pois as crianças do nosso município e da região, com 

certeza, serão nossos futuros representantes como prefeito, vice-prefeito e vereadores. Diz ser um 

exemplo, pois futuramente eles irão representar o nosso povo cipoense. Pede ao secretário de Obras, 

a pedido do pessoal do Passo da Areia, saindo do Júlio Biasi até chegar a 377, se puder passar a 

patrola, pois essa semana inicia a safra de trigo e as pedras estão bastante áspera e vão cortar 

bastante pneus dos caminhões. Pede também quem sai da cidade até a ponte do Cardinal, pediram 

que fizesse patrolamento, pois estão precisando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade presente, 

rádio 87.9. Dá boas vindas a funcionária Silvane, que estava meio doente, mas já está de volta aqui. 

Ouvindo a colocação do presidente Alacir, realmente o que eles deveriam mexer no Senado era no 

salário deles, que era a primeira coisa, pois para se fazer uma coisa tem que dar exemplo. Acha que 

eles não deram esse exemplo de mexer no salário dos deputados federais e dos senadores e do 

próprio presidente. Não acha justo aprovar essa PEC, que até viu gente do PT criticando, hoje, e com 

toda razão. Diz que temos que dar razão para quem tem razão e, eles não estão pensando no povo, 

querem “ferrar” com o povo mesmo, quem vai “pagar o pato”, pois eles não vão, vão continuar 

ganhando todas as mordomias que tem direito de ganhar. Por isso acha que é um grande erro essa 

PEC 241 que está para ser aprovada no Congresso Nacional. Diz ser bem lembrado o Dia das 

Crianças, como disse seu colega, é o futuro de nosso município. Diz ter grande esperança nesses 

jovens que estão aí, um município que tem tudo para crescer e desenvolver. Tem grande esperança 

nisso. Diz que hoje lhe reclamaram sobre as estradas, e a dos Palharini está terrível, deve fazer mais 

de seis meses que não desce a patrola. Se caso sobrar algum “troco”, pede que mande botar alguns 

litros de óleo e fazer. Diz que tem em sua mesa dois projetos, que vai para as comissões, de 

aumento. Diz que se têm condições de aprovar aumento de salário numa situação atual que está o 

país e os municípios, temos mais que condições de fazer primeiramente para o povo. Diz ser seu 

pensamento, antes que o projeto chegue às comissões, já está deixando bem claro o seu 

posicionamento, seja quem for. Cita que se têm condições de aprovar aquilo ali, ao menos tem que 

exigir estradas para andar, pois a 377 não dá condições, e o desvio da Esquina Assunção até a 377 é 

uma vergonha, não dá para andar. Diz aos nobres colegas, que irão votar, que pensem duas vezes 

antes. Essa semana doutor Rubem Batista fez aniversário, pessoa que sempre o ajudou muito no que 

precisou e para muitas outras pessoas, sempre estendeu a mão. Deixa, em nome da câmara, os 

parabéns a ele e sua família, família privilegiada, pois a filha está para se formar em Medicina, o filho 

é Procurador, esposa Procuradora, são abençoados por Deus. Deixa registrado na Casa que Deus 

ilumine o caminho dele e continue sendo essa pessoa que sempre ajudou aos outros 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. Parabeniza todas as crianças cipoenses pelo 

dia de amanhã, todos fomos crianças e sabemos que beleza é ser criança. Parabeniza a Manu, que 
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está presente, e representa a criança cipoense aqui na câmara. Sobre a retomada das obras na 377, 

conforme está sabendo, o maquinário já está na estrada e vamos torcer que realmente concluam esse 

nosso trajeto tão complicado. Diz que se tivessem começado nos trechos piores, os problemas 

maiores já teriam sido solucionados, pois lá perto de Santiago se vê um pedaço aqui e outro lá, então 

que fizesse daqui para lá uns trechos piores que, hoje nós já teríamos estrada em boas condições. 

Agradece que o maquinário está aí. Em seu nome, em nome da bancada do PDT e de todos os 

trabalhistas de Capão do Cipó parabeniza o vice-prefeito, Anselmo Cardoso, que hoje completa 

cinquenta anos. Dá parabéns a ele e que continue sendo essa pessoa, independente de estar na 

política ou não, honrada, honesta, sincera e sempre dispostos a estender a mão a quem o procura. 

Sobre água, diz que pouco antes de sair de casa lhe ligaram dizendo que tem gente utilizando nossa 

água potável para colocar em açudes. Pede a essas pessoas que tomem mais cuidado, pois não é 

por que chegou a água em sua residência e por que está pagando. Diz que pode estar pagando, mas 

está prejudicando, pois está tirando dali e não está chegando a outras residências. Diz que isso é 

caso comprovado e já ligou ao pessoal da água pedindo providências e ir verificar e pedir a pessoa 

que pare com isso. Ao colega Diego que falou sobre patrolamento das estradas, diz que sabem que a 

partir de quinta-feira, e acha que amanhã já, está marcando mais de trezentos milímetros de chuva. 

Sabe que as estradas do nosso município têm diversos locais difícil, que precisam patrolamento, mas 

se largar as máquinas amanhã piora, pois está sujeito o pessoal não conseguir passar e ficar atolado. 

Pede ao secretário de Obras e a administração municipal que após essa chuvarada dê um retoque 

em todas as estradas para favorecer os agricultores para a safra de trigo. Agradece e devolve a 

palavra a Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade presente, rádio 87.9. Diz que estão falando em estradas, mas de certo o prefeito e o vice 

do Rincão dos Palharini estragou a lâmina dele, que era o filho do Olavo que fazia um ano que vinha 

passando a lâmina nas estradas. Diz que esses dias ele lhe disse que era quem arrumava as 

estradas e que não sabia por que não tinha patrola para fazer as estradas ali no rincão. Sobre o que 

estão falando do governo federal diz ser um “mala”, e essa PEC está cortando nos estudantes e pelo 

jeito o presidente nunca estudou na vida, aprenderam a roubar lá o nosso dinheiro público, pois corta 

Saúde, aposentadoria das pessoas que trabalharam a vida inteira e aumentar para sessenta e cinco 

anos. Diz que os colégios, em Santa Maria, já cortaram até o restaurante dos estudantes e em São 

Vicente estão cortando tudo, e quem tem financiamento está terminando. Pergunta o que esse “cara” 

quer. Diz que vai um ano ou dois e o povo vai para a rua, não vai aguentar e vai estourar uma guerra 

civil no país, pois não achem que o povo é só “tomar nos dedos”. Diz que tinha que ter tirado aquele 

“mala” junto. Cita que em mil novecentos e dezessete, na Rússia, quando deu a guerra mundial, 

cortaram a princesa que era uma “Mala” gastava e fazia festa, assim como ele fez festa para os 

“mala” dos outros deputados que foram votar lá, não sabe quantos milhões gastou para fazer a janta 

para conseguir o voto e o povo “pagando o pato”, os estudantes, não tem saúde e mais nada e está 

tudo quieto lá. Diz que logo tiram ele de lá, fiquem tranquilo, pois o povo não é bobo, o que faz aqui se 

paga aqui, como sempre foi. Sobre estradas diz que agora temos secretário de Obras de novo, é o pai 

do vice, seu Vilmar Cardoso e tem que pedir serviço para ele, não é mais o Adair. Sempre disse que o 
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produtor quer estrada para colher e já tinha que ter arrumado há um mês, pois a safra de aveia e trigo 

está aí e a única coisa que o produtor precisa é de estrada boa para tirar seu produto. Diz ser essa a 

sustentabilidade que estão dando ao produtor. Diz ser igual na pequena propriedade do Capão do 

Cipó, onde o adubo está ali adubando os galpões, é um parto. Diz não ter como plantar milho agora, e 

quem plantar não colhe, pois em janeiro sempre dá sol aqui. Diz ser essa a ajuda. Cita que o 

Paraguaizinho pagou as horas e não foram capazes de esparramar o calcário dele, sendo que ele 

arrumou dispensa do serviço e não foram capazes, pois dizem que não tem operador. Diz ao 

secretário que vá embora dali, se é só para ganhar o dinheiro público, que pegue a trouxinha bote nas 

costas e se não está ajudando que não estorve também. Diz ser cada vez pior. Diz ao colega Miguel 

que aquele dia o mesmo falou na cara que irá fiscalizar, falou na terça passada que ano que vem irá 

fiscalizar. Pergunta ao colega, como líder de governo, funcionário público técnico agrícola do 

município, como vereador quatro anos, então não fez nada, pois disse que agora sim ano que vem irá 

fiscalizar. Diz ser vereador e não interessa, pois se estivesse errado sempre dizia e não falava do seu 

pai, que não está mais aí, pois não era público. Diz que aqui na câmara recebem o dinheiro de todo 

mundo e, independente se está certo diz que nunca votou contra um projeto que fosse beneficiar a 

população, mas se estiver errado volta e não vota. Diz ser igual a dois projetos que tem aqui para 

aumentar o concurso, de vinte para quarenta, de dois funcionários. Diz que quem botou esse projeto 

foi o Cristian, ontem de manhã, pois estava na sala junto com a jurídica. Diz que estava sentado com 

o Alacir lá, parecia uns manequins, e o prefeito cruzou pelos mesmos e “nem bolas”, com o Cristian, 

estavam vendo o projeto. Diz que eles acham que os vereadores são tão bobos, sendo que são dez 

mil reais a mais para o ano que vem. Diz ter um documento que não pode gerar despesa e está aqui 

criando. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 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, rádio 87.9. Cumprimenta a nossa 

secretária que está voltando para Casa de férias, a Silvane, e o vereador eleito da bancada do PP, 

com orgulho,Tiago que ano que vem estará os representando. Diz que já foi falado que amanhã é o 

dia da criança, e que não vamos esquecer o dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do nosso 

Brasil. Pede a ela que ilumine os nossos governantes, e começando que vem do pai para o filho, ao 

presidente lá em cima, o estado e em nossos municípios, que ilumine mesmo, que estamos 

precisando olhar as crianças que o Jaques estava falando. Diz que o presidente tem estudo sim 

Jaques, ele tem uma boa formação, mas acha que ele foi privilegiado, com certeza estudou numa 

escola particular, e nosso filhos e nossos netos que estão vindo aí, como é que vão estudar se 

cortarem todos estes recursos. Diz que cortem na carne como um colega falou, cortem seus salários e 

as aposentadorias abusivas, que com oito anos já estão aposentadas, e estas pensões vitalícias que 

morre um “cara”, que fica a família toda, as mulheres de quantas gerações recebendo. Acha que tem 

que cortar por aqui, mas os agricultores têm que se aposentar com sessenta e cinco anos, que 

trabalham desde os quatro, cinco anos, que já estão juntando ovos, juntando gravetinho, estão 

trabalhando pegando na enxada, estes vão ter que se aposentar com sessenta e cinco anos. Acha 

que tem que haver uma grande mudança. Até falou numa sessão que deveria, quando caiu a Dilma, 
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ter caído todo mundo, que esta é sua opinião, tem que fazer uma limpa, uma varredura, e começar 

tudo novo. Espera ainda, se Deus quiser, as crianças como a filhinha da colega Regina, tuas filhas, 

que terão estas novas gerações, terão uma política limpa e honesta, pois acredita muito nisso, que 

pode não ver, mas os nossos filhos e nossos netos virão, e já está começando e tem que continuar. 

Fala que dia quinze é o dia do professor, não podemos esquecer o nosso colega professor Rodolfo, já 

se antecipando, os parabéns ao colega, a sua categoria que trabalha, pois são merecedores porque 

hoje é um sacerdócio, e que falou mais de uma vez que são os professores e que são pouco 

remunerados. Já falou várias vezes Brigada Militar, Bombeiros, e professores também são mau 

remunerados pelo tanto que trabalham, e que há risco, então a todos, de coração, deseja os 

parabéns. Diz não saber se pode fazer algum pedido, mas que pedir pode, só não é atendida quanto 

a serviços. Diz que trocou de secretário, e disse que é o pai do secretário que é o outro secretário, e 

acha que trocou esta semana, e que quinta-feira vai procurar o novo secretário para fazer uma fossa 

aqui no pátio da loja, uma peça, o ouvinte não vai ver, não era mais de vinte centímetros, um ferro, um 

pedacinho de ferro, o secretário tinha em cima da mesa e lhe disse que se conseguisse arrumar isso 

aqui que era só, e que não entende, e lhe disse que faz o serviço para a mesma. Ele lhe disse que as 

máquinas estão todas quebradas, lhe disse esta semana, lhe disse terça-feira de manhã, foi lá na 

prefeitura, faz oito dias hoje, e temos aí a safra chegando, graças a Deus, tem pessoal e tem gente 

colhendo, tem gente na estrada já plantando e preparando a terra, e as estradas estão péssimas. Diz 

que no Inhacapetum, para o lado dos Malheiros, está horrível, muito ruim, então até pedir até que 

pode, mas atendido não sabe se vão ser. Diz que pela primeira vez, colega Ibanez, vai ter que lhe dar 

a razão, e lhe elogiar pelo que falou do projeto. Diz que a prefeitura não tem dinheiro para comprar um 

pedaço de ferro, que acabou de falar, mas está aí um projeto, aumentar salário de alguns 

funcionários, e não sabe se no momento se isso seria justo, e vamos nos contentar com que estamos 

ganhando, e com o que temos, e não sabe como vão ser as coisas. Fala ao colega Ibanez que quer 

se associar aos parabéns ao doutor Rubem, foi presidente do partido, uma pessoa que sempre os 

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

SERAFINI, Líder de Governo: Cumprimenta a Mesa Diretora, os demais colegas vereadores e 

vereadoras, comunidade que se faz presente e ouvintes da 87.9, a todos uma boa noite. Refere-se ao 

pronunciamento do colega Jaques que citou seu nome e falou em fiscalizar, diz que tem a 

tranquilidade e a serenidade de sempre ter agido dentro de seus princípios, e dentro do que é correto 

e agora como cidadão é claro que vai continuar vigilante e defendendo os interesses da comunidade 

de Capão do Cipó. Ressalta que isto é a coisa mais certa que irá acontecer, e como falou, procurou 

agora sempre dentro do que é correto. Ressalta que quando se falou de projeto que veio, afirma que o 

projeto chegou com a assinatura do prefeito Alcides Meneghini, e que não adianta atribuir esta 

questão a outras pessoas por que o mesmo assinou. O vereador pergunta ao colega Jaques Freitas o 

que ele disse que o prefeito é. O vereador Jaques Freitas diz: “Pau mandado”. O vereador torna a 

palavra e diz que o colega falou, dito pelo colega Jaques, que o prefeito Meneghini é “pau mandado”, 

e causa estranheza isto também, pois ficou claro e notório que o prefeito Alcides tomou o seu 

posicionamento durante a campanha e este posicionamento não foi o lado do partido que hoje o 
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mesmo está. Ressalta que todo mundo sabe para que lado o mesmo votou e quem apoiou e 

souberam que não foi o lado do próprio. Ressalta que todos têm o direito de fazer e a consciência fica 

de acordo como bem entender e por isso causa estranheza este posicionamento, pois uma hora 

precisava dos votos do Alcides e agora o prefeito é “pau mandado”, mas são coisas da política, e 

ainda levanta a bandeira da política séria, correta, da política que dê resultado para a comunidade. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-

presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Diz ao pessoal que não pode falar 

em quem seu Alcides votou porque o voto é segredo. Diz que até iria para rádio tomar peito pela 

rasteira que ele tomou, porque ele era para ser candidato e não foi, iria para rádio e dizia que iria 

apoiar tal partido pela rasteira que lhe deram. Fala que não pode dizer em quem ele votou porque o 

voto é secreto, isso hoje não pode dizer, mas o nosso vice dizia: “ganhamos com o vice”, mas, às 

vezes, ganha o vice e perde o prefeito, pois política tem dessas coisas, a gente não pode falar, se 

fosse um voto aberto aí poderia dizer, mas o voto é secreto, o “cara” votou em quem achar melhor de 

votar e quem somos nós para duvidar e por isso que estamos na democracia. Diz quanto aos 

estudantes quer dizer que estão tirando realmente e que sua guria esta lá em São Vicente e estão lá 

de greve junto com os professores, os professores que começaram a greve, incentivar  os alunos 

pelos cortes que estão tendo, tem vários cortes, provavelmente não vai ser viável os crianças estudar 

mais lá em São  Vicente,  porque amanhã ou depois vão perder a estadia,e como vai ser as pessoas 

humildes como vão se manter, é difícil de se manter, porque esta parte teria que deixar para os 

estudantes e não cortar, porque deputado se aposenta, presidente se aposenta, governador se 

aposenta e agora querem puxar o cidadão para sessenta e cinco anos, sendo que governador em 

quatro anos de mandato vai para vitalícia. Cita que agora cortaram, mas teriam que cortar retroativo 

porque deputado teria que se aposentar com sessenta e cinco anos, como qualquer cidadão, aí queria 

ver se eles iriam achar bom. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

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

Parabeniza o vice Anselmo Cardoso que está de aniversário. Diz que não viu festa, Jairo, não viu 

comentário nenhum. Fala ao colega Jairo, a respeito da água, viu há quatro anos e diz a vereadora 

Margutti que concorda com a mesma em muita coisa e diz que sempre vai dizer nessa Casa, em 

dezembro, que são os hidrômetros que foi uma coisa que devia ser colocado junto com água, isso que 

deveria ter colocado, pois colocamos tanto dinheiro fora e poderia fazer uma festa para o dia das 

crianças. Acha que as crianças merecem, do nosso município, fazem tanto evento, tanta promoção e 

não valorizam  o futuro desse município, que são as crianças e está ali os aumentos. Fala para o 

colega Rodolfo sobre os professores, é classe tão valorizada, e diz que tem sua mulher em casa que 

é professora e é tão feliz, é uma classe tão valorizada que tem que comemorar o dia quinze. Diz que 

tem que brincar para a coisa passar o tempo. Fala de uma máquina quebrada, a retro da Agricultura 

está quebrada e a informação que lhe deram é que custa quatrocentos reais para arrumar, e não dá 

para admitir quatrocentos reais para arrumar a máquina, é uma sacanagem com o produtor, para o 

município que produz e paga o imposto. Diz que não concorda, diz ao seu Meneghini, e acha que o 

mesmo deveria fiscalizar, pois o povo merece e não merece ser sacaneado de novo. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Dá os parabéns às crianças de todo Capão do Cipó e do Brasil todo, 

e diz que amanhã é o dia da Nossa Senhora Aparecida que ilumina os passos de todas as crianças 

deste Brasil. Fala que estava olhando e que falaram em retro e afirma que não tem nenhuma 

funcionando. Diz que derreteram o diferencial do caminhão na estrada. Afirma que foi o Célio e diz 

que pegou fogo e o mesmo abandonou e foi os outros que tiveram que botar água, pois o mesmo 

disse que estava na hora de ir embora de tanto que cuidam. Ressalta novamente que retro não tem 

nenhuma funcionando. Diz ao vereador Miguel que falou o seguinte do Christian, pois o mesmo está 

mandando ali ainda, e que tem um decreto que o prefeito botou dia cinco de outubro que não paga 

mais hora extra nem para os motoristas da Saúde, não paga diária de campanha e botaram dois 

projetos para aumentar de vinte para quarenta, e que assim o salário vai da em torno de dez mil por 

mês a mais. Diz que para isto tem dinheiro, e o concurso é de vinte para quarenta, e que se não tem 

dinheiro para pagar alguém que leva alguém para a Saúde e hora extra e tem dinheiro para dar para 

dois funcionários. Ressalta que não tem nada contra os funcionários, mas que são funcionários do 

Christian, e o outro são de Controle Interno, e de certo querem dar salário para ela para não apontar 

alguma coisa. Diz que é este o problema, e que é fim de ano e tem um decreto aqui nesta Casa que o 

prefeito mandou e agora veio para aumentar dois cargos. Diz que se fizeram concurso é para vinte 

horas e deu. Ressalta que não tem nada que estar botando para quarenta. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras. Diz que a festa na realidade poderia ser 

dia onze e não ser dia quinze. Cita que hoje tem a festa dos professores de sua escola, hoje à noite, 

juntarão os pratos lá na escola, como já aconteceu para as crianças. Diz que está “roxo” de lhe 

beliscar para saber se, realmente, se o Froner ganhou mesmo com trinta e quatro votos. Passou a 

semana inteira e, de vez em quando lembrava e se beliscava, mas será trinta e quatro. Fala que 

também notou que a “máquina de lavar” parou hoje de funcionar, graças a Deus, pois nossa câmara 

merece coisa melhor. Para finalizar vendo uns comentários, escutando os colegas, disseram tudo o 

que iria dizer, mas o nosso presidente disse em relação ao Meneghini e diz que além de fazer isso 

faria mais ainda, pois se está num cargo tem o direito. Diz que foi o que disse semana passada e são 

somente estes comentários. Deseja aos nossos meninos e meninas, crianças, que amanhã não é só o 

dia das crianças é o dia da Padroeira do Brasil, dia doze de outubro, são estes quatro itens que queria 

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

SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Deixa os parabéns ao vice-prefeito Anselmo pelo aniversário, 

um feliz dia da criança, principalmente as crianças de Capão do Cipó. Soube que foi dito antes, e que 

não está questionando o projeto, e que cada um vota de acordo com a consciência, e quer dizer que o 

grande responsável pelo projeto é o prefeito, pois o mesmo assinou e então não adianta querer, 

muitas vezes, colocar responsabilidade nos outros. Fala que sobre o fato de traição e não traição, por 

exemplo, ressalta que o Alcides Meneghini nem veio para convenção e que já começa por aí. Afirma 

que poderia ter vindo para convenção e não veio, e que o mesmo tem o direito de agir como quiser, 
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só que tem que deixar uma coisa bem clara e é aí que o próprio discorda e como é que o próprio vê a 

política. Ressalta que falou na sessão passada que tem de berço isto de ter sua posição e ser claro 

na sua posição, e que isto sempre o próprio vai manter e, infelizmente, até lamenta isto que o prefeito 

Alcides dizia que votava no partido do próprio e não foi o que aconteceu e que então que tivesse tido 

a grandeza de ter colocado um adesivo do Osvaldo Froner. Ressalta que é um direito que o mesmo 

tinha, aí estaria tudo certo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta os ouvintes da 87.9 e 

os seus demais colegas vereadores e público que se faz presente. Fala que ontem a dona Marli 

Jardim ligou para a própria, que mora na localidade da Sepé, pedindo para agradecer ao ex-

secretário, ou não sabe se era secretário o Adair, o Aldonei e todas as pessoas que arrumaram a 

estrada da mesma que estava ruim e ficou boa e que a pedido da mesma está aí o agradecimento. 

Fala que amanhã é dia da Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. Parabeniza a todos, que é 

dia quinze, e o único professor desta Casa, quer parabenizar todos os professores do município. 

Deseja um feliz aniversário ao Anselmo, pois contra a pessoa do mesmo a própria não tem nada, o 

problema com o mesmo é político e a própria sabe bem separar as coisas. Então deseja ao mesmo 

feliz aniversário e tudo de bom. Fala que com os dizeres do colega Jaques a própria diz para ter 

cuidado com o salto alto, pois o próprio já tem experiência. Afirma que o próprio critica bem as coisas 

que estão erradas e vai bem à ferida, mas espera que a administração corrija tudo o que está errado. 

Diz que o pessoal está escutando e vão cobrar do mesmo e de seu prefeito, por que como a própria 

disse não votou no mesmo, e não queria, mas que, infelizmente, a maioria queria e decidiu. Então 

espera que façam um bom governo. Fala que uma coisa que a própria queria falar, pois sua mãe ligou 

e falou que viu no face o toque de recolher do nosso município, que foi uma coisa feia na época de 

eleição, de ambos os lados. Diz que teriam que ter mais coerência das pessoas, pois não poderem ir 

para casa no assentamento, e que a mesma ficou horrorizada que Capão do Cipó está em terceiro 

lugar de cidades mais perigosas do Rio Grande do Sul em época de eleição. Agradece e devolve à 

palavra a mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OF. S/Nº/2016, do vereador Ibanez Garcia, solicitando cópia ata e 

gravação da sessão dia 13 de setembro de 2016. OF. 139/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projetos de Leis 025/2016 e 026/2016. PROJETO DE LEI N° 025/2016, do Poder Executivo, que 

“Altera regime de trabalho do cargo Técnico Científico l, “Engenheiro Civil” e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI N° 026/2016, do Poder Executivo, que “Altera regime de trabalho do cargo de 

Auditor de Controle Interno e dá outras providências”. Após o senhor Presidente convida a todos para 

a próxima sessão, que será dia 18/10/2016, 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, 11 de outubro de 2016.  


