
0191 

 

 

 

ATA N° 28 / 2013 (Ordinária) 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2013, 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 2013. Havendo número regimental de 

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

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 27/2013, da Sessão Ordinária do dia 09/07/2013, 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): 

Cumprimenta aos colegas, aos presentes. Faz convite aos produtores interessados, o qual é objetivo 

da Secretaria de Agricultura e da administração, promover ações para incrementar a produção, para 

curso de hidroponia, na estufa do pátio da escola Julio Biasi. Diz que em vários locais onde tem esse 

tipo de cultura, há uma série de vantagens. Diz que a estufa da escola é obra da Consulta Popular, 

onde o presidente Ibanez teve um trabalho em cima. Diz que o curso é de 7 a 9 de agosto, através da 

URI, com vinte vagas. Informa que o prefeito trouxe, hoje, de Porto Alegre, onde esteve tratando 

vários assuntos, a possibilidade de termos um tabelionato aqui, o que demonstra o interesse da 

administração em contribuir para o desenvolvimento do município. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta aos 

colegas, aos presentes. Convida os eleitores para que vão a Santiago fazer o recadastramento 

biométrico, pois em setembro vence o prazo e por enquanto só atingimos 50% da meta. Conversando 

com a administração, diz que verão a parte legal de se colocar um ônibus para viabilizar, não 

pensando só na parte eleitoral, pois até financiamentos prejudica se não fizer o recadastramento. 

Informa que chegou toda a documentação que o colega Jairo solicitou no seu pedido de informação e 

sugere aos colegas que solicitem uma CPI para que tudo que foi levantado seja transparente para que 

a comunidade saiba o que se passa na administração, o que é certo e o que é errado. Diz que nada 

melhor que a CPI seja motivada por todos os colegas, independente de siglas, pois quando diz 

respeito ao patrimônio público é responsabilidade de todos. Sobre o tabelionato diz que o prefeito teve 

audiência com o corregedor de justiça, o que é muito importante que se consiga trazer para cá, pois 

qualquer documento que se precise os munícipes tem que se dirigir a Santiago. Diz que é preciso um 

número X de habitantes, mas que temos chance de conseguir. Fala que terça-feira passada os 

colegas falaram sobre a quantia de recursos sendo devolvidos, onde tem em mãos documento no 

valor de R$ 18.346,86 (dezoito mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) da 

Secretaria de Saúde para devolver semana que vem de multas por atraso na prestação de contas de 

duas ambulâncias. Diz que tem mais dois recursos da assistência social para devolver, sendo um do 

Estado do Rio Grande do Sul 
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PROJOVEM, que não sabe se não foi prestado contas ou não foi utilizado, e um do CRAS. Diz que 

isso a preocupa, pois é com o orçamento planejado o ano passado que estão trabalhando esse ano e 

contaram com esse dinheiro que, com certeza, fará falta mais cedo ou mais tarde. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Pede a Secretaria de Obras que coloque umas cargas de cascalho 

próximo a casa do seu Hévio, pois estão fazendo o loteamento e ficou ruim a entrada da casa dele. 

Pede, também, no Rincão dos Vargas, próximo ao Joãozinho, pois lá as lebres da Sepé não se 

pecham, elas atolam. Pede pedras na estrada do seu Sadi Reimann, e o Airton Vargas dá as pedras. 

Sobre a devolução de verbas das ambulâncias, diz que é emenda parlamentar e tem que devolver 

quando há sobras. Cita que o poço dos Palharini, foi devolvido cinco mil reais, assim como os 

banheiros do Carovi que era seis mil reais e foi devolvido dezoito mil. Diz que isso é normal, e se não 

devolver tem juros. Quer que cobrem depois de trazerem emendas, pois trouxe quatro tratores, e se 

trouxerem um, faz questão que cobrem. É contra devolver, mas recurso federal, se não devolver, vai 

para o CADIN. Diz que na Saúde a poucos dias venceu mil e quinhentos comprimidos, e se 

transformar isso em dinheiro, é uma média de trinta reais a cartela. Diz que isso acontece e irá 

acontecer, talvez, por inexperiência das pessoas. Cobra do vice-prefeito se a menina que na época de 

campanha estava morrendo, foi operada. Diz que tem um detalhe que levem em consideração, pois 

faz sete meses de novo governo e ela está normal, boa. Fala que na prestação de contas dos sete 

milhões da FUNASA, com certeza irá ter devolução de quinhentos mil reais e não irá cobrar, pois sabe 

que não é fácil. Diz que seja o prefeito que for irá acontecer isso. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Pede moção de pesar aos familiares do seu Ricardo, do Nova 

Esperança. Agradece ao pessoal que participou da manifestação, inclusive o prefeito, o vice, 

secretários, vereadores, que fizeram suas reivindicações de forma pacífica, o que é direito de todos. 

Sobre trancar a 377, diz que estava junto com o pessoal, no trevo, só que muitos que lá estavam, 

estavam equivocados, pois a 377 foi inaugurada e deram por pronta, porém está na justiça por falta 

da camada sintética ou selante. Diz que temos é que cobrar na justiça que seja apurado, pois 

acontecem os prejuízos com os buracos. Diz achar um absurdo a devolução de dinheiro não usado de 

forma correta, pois dezoito mil reais fazem falta na Saúde, para exames e medicamentos. Cita que 

esse recurso de onze mil reais que terá de ser devolvido do CRAS e do PROJOVEM pode fechar uma 

oficina e a comunidade não quer saber se é por que tem que ser devolvido ou por má administração. 

Diz que essa não é a forma correta de se administrar, seja o dinheiro federal ou não, devemos ocupar 

todo para não devolver nem dez centavos, pois é nosso e temos que usar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Pede patrolamento no Passo do Tibúrcio, próximo ao Sadi Reimann e no 

Capão da Batalha. Diz que já iniciaram o alargamento dos bueiros, e os parabeniza pelo serviço. Fala 

que a empresa que irá fazer as quarenta casas do projeto Minha Casa Minha Vida, chegou hoje, 

porém falta a rede de água em alguns terrenos, mas o Executivo está providenciando e iniciam 

amanhã as obras. Diz que o momento chegou e o sonho vai virar realidade. Sobre o pedido de 
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informação do colega Jairo diz que estão de brincadeira, pois o do colega Jairo em oito dias veio a 

resposta e completo, e o seu faz dois meses, o presidente teve que mandar ofício pra responderem, e 

veio por metade. Quer saber o porquê, se é vereador igual ao colega e o direito de um é de todos. Diz 

que não tem nada contra o colega Jairo, só quer igualdade de direitos. Sobre devolução de verbas 

quem perde é o povo. Fala que aprovaram devolução de recurso, do governo passado, de dois 

banheiros feitos no Carovi, e foi votado na Casa, onde quem perdeu foi o povo. Comenta sobre 

reunião dia 12, no Posto de Saúde, com a comissão de agricultura, sobre a patrulha agrícola ir para a 

associação do assentamento, onde o presidente da comissão na hora do voto não se fez presente e 

não votou. Não sabe o motivo dele não estar presente. Sobre o Rincão dos Vargas, diz que tem uma 

rede de água do DEMAC que está com os canos no tempo e que se providencie a colocação para não 

estragar, sendo que já estão descascando. Cita que o vice-prefeito estava presente na reunião dia 12 

e lá foi comentado sobre esses canos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Em nome do Paulo, motorista da Saúde, diz que a 

377 se arrasta de governo a governo, pois passou por Olívio, Rigotto, Yeda e Tarso. Fala que está se 

aproximando a campanha eleitoral e eles vêm com promessas, levam o nosso voto e a nossa 

confiança e não sai nada. Diz que devemos deixar de ser bobos, essa é a verdade. Ressalta que isso 

é uma vergonha. Convida o prefeito, vice, vereadores para ir ao DAER para dizer as verdades, pois 

chega de enrolação. Cita que o que está faltando é decisão, e tem que ser marcada audiência, como 

uma vez foi marcada e disseram tudo que precisam ouvir, sendo que uns foram até embora antes.  

Diz que os discursos aqui não irão levar a lugar algum, pois já estão vacinados. Diz que lhe cobraram 

a respeito das próteses, o que diz que saiu do papel esse belo projeto. Diz que o importante é que a 

saúde está em bom caminho, e parabeniza a secretária e sua equipe. Diz que o prefeito trouxe notícia 

da vinda de duas ambulâncias, as quais já foram liberados os recursos, e espera que uma vá para a 

localidade de Carovi, pois foi promessa e uma reivindicação antiga da comunidade, e que junto vá 

uma técnica de enfermagem. Tem certeza que muitos que pediram, levantaram a bandeira do 

Meneghini, e não será agora com duas ambulâncias novas que não irá atender. Agradece os dois 

minutos cedidos pela colega Ana, na sessão passada, os quais fora cobrado por não ter agradecido. 

Sobre a vinda do tabelionato, acha muito importante, pois o mais próximo é em Santiago. Parabeniza 

o deputado Pedro Westphalen, o qual apoiou na campanha, por ter assumido o governo do Estado, 

um progressista no governo do Estado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Associa nos votos de pesar aos 

familiares de Ricardo Franciskievicz, pai do colega Juliano. Diz que é a vida, e pede a Deus que cuide 

bem dele. Pede uma Moção de Aplausos a Rádio Santiago, emissora que é a mais ouvida da região, 

completando sessenta e dois anos, dia 28 de julho. Diz que é tradição das pessoas às 12h15min ligar 

na rádio Santiago para ouvir as notícias da região, e que se criou ouvindo. Diz que sexta-feira o 

prefeito esteve em Santa Maria, em audiência com o promotor Antonio Augusto, e demais prefeitos da 

região, tratando sobre as creches exigidas em lei e já assinados TACs. Diz que lá o promotor colocou 
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ser sabedor das questões municipais e deu prazo de noventa dias para envio ao Ministério Público de 

projeto para construção das creches, as quais devem ser construídas até 2016.  Cita que estão mais 

aliviados, pois tiveram problemas com a comunidade escolar que não aceitou que fosse construída no 

pátio da escola Julio Biasi, e que seguido recebia ligação de pais de alunos. Ressalta que o município 

já tem projeto cadastrado no governo federal para que seja feita uma creche com recursos federal, e 

tem certeza que até 2016 teremos uma creche modelo no nosso município. Agradece as 

parabenizações pelo Dia do Homem, ocorrido ontem, e que se considera sim, um Homem com H 

maiúsculo, pois tanto na tribuna como na sociedade é o mesmo Jairo, respeitoso, educado, sério e 

assume todos os atos e tudo o que fala perante a comunidade e a justiça. Diz que não se esconde e 

zela pela transparência dos atos. Sobre o projeto 044, que tramita na Casa, teve discussões dia 12, 

convocada pelo COMDER, e dos sete votos, diz que votou pessoa que não era representante do 

conselho. Diz que mesmo assim a reunião foi importante e é bom que saia outra com os membros do 

conselho e não votar pessoas que não são do conselho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, e ouvintes da 87.9. Diz que semana passada ficou engraçado, pois ao final da sessão 

pediu ao presidente para fazer uma fala, e lhe foi negado. Diz que só queria dizer a pessoa que será 

contratada na vaga do professor Sergio Pivetta, que ela sendo metade do que ele era, está bom, pois 

ele era uma pessoa ímpar. Ressalta que sua fala era para esse fim. Diz que além dos problemas na 

377 a comunidade está com problemas no nosso acesso, que não tem um ano e está esburacando, 

sendo que foi inaugurado com pompa pelo governador. Fala que em dias de chuva está encanoando 

onde as carretas passam. Não quer ser pessimista, mas em questão de seis dias se continuar as 

chuvas, está igual a 377. Sobre as sobras de recursos, acha que é uma discussão estéril. Diz que 

outros governos devolveram, como bem esclareceu o colega Alacir. Fala que não é bom isso, mas a 

comunidade merece que administrem melhor. Sobre os protestos no Brasil, diz que estão continuando 

e na sexta-feira a presidente Dilma sancionou a Lei do Ato Médico, tirando o poder dos médicos de só 

eles receitarem medicamentos. Cita que os médicos se mobilizaram e organizaram uma passeata em 

Porto Alegre. Diz que entende que só os médicos têm esse poder, porém a presidente entende o 

contrário. Informa que, hoje, as 16h00min o comércio de Santiago fez manifestação pela redução do 

ICMS. Aproveita e avisa o ex-colega Antonio Jardim que está escutando a rádio, e diz que amanhã irá 

até o Entre Rios lhe fazer uma visita para conversar sobre política e sobre o município. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta os colegas e 

comunidade presente. Diz ao secretário de Obras que não tem pedidos, pois entende que devido às 

chuvas não tem como fazer os serviços. Só pede que o secretário dê uma volta nas estradas e veja 

que estão necessitando de reparos. Aproveita a presença do vice-prefeito, pois conversou com 

Agentes de Saúde e o pessoal do PIM, os quais estão enfrentando dificuldades, sendo que estão 

fechando no vermelho, com impostos para pagar, motos com problemas, as deles, pois as motos 

prometidas em campanha até agora não vieram e estão aguardando. Quanto à reunião na Secretaria 

de Saúde, sobre o projeto 044, há divergências entre os conselheiros, pois deu sete a sete a votação, 

e agora o colega Jairo disse que votou quem não era do conselho. Diz que talvez isso tenha ocorrido 
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por que o secretário Claudinho fugiu para não votar. Fala que algum motivo ele teve, e depois o 

chamaram para votar e deu esse impasse. Parabeniza os conselheiros que tiveram oportunidade de 

votar e expressar a sua opinião. Cita que isso é a democracia. Diz que o projeto veio errado, espera 

que quando arrumarem se preocupem, pois dá mais de duzentas famílias com média de vinte 

hectares de terra, o que dá em torno de quatro mil hectares para só dois tratores. Acha que a 

comunidade seguirá com problemas. Concorda que todos tenham e não sabe se o maquinário não 

será pouco. Sobre as manifestações, diz que foram pacíficas, ordeiras e encerram à tarde no trevo da 

377, pois precisavam manifestar devido a precariedade da estrada, com pessoas seguidamente 

quebrando carro e furando pneu. Diz que foram bobos e palhaços quando participaram da 

inauguração da 377, acompanhando o Rigotto, caindo neve, de van, sendo que o prefeito Serafim 

estava num carro do governo, e eles atrás na van parando de trecho em trecho para inaugurar, e 

depois o governo Yeda inaugurou de novo e a obra ainda não foi concluída. Diz que a melhor notícia 

de hoje foi a possibilidade da vinda do tabelionato. Ressalta que estava presente aqui na Casa, 

quando São Miguel das Missões, no tempo do Serafim, propôs de colocar uma extensão aqui e o 

prefeito achou que não era viável. Diz que era viável na época, sim, mas ele optou por não e o 

respeita. Torce que o prefeito consiga agora. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA 

ANA MARIA LOURENÇO, Representante de Partido, PT: Fala que todos pediram os bueiros no 

Capão da Batalha e que agora foram feitos. Coloca que também foram feitos bueiros na estrada geral 

e estão sendo reformados mais três bueiros. Ressalta que apesar da chuva estão sendo feito os 

pedidos. Fala que na sexta-feira o deputado do PMDB, Alceu Moreira, esteve aqui e que o mesmo foi 

muito infeliz em suas colocações, falando mal do PT - Partido dos Trabalhadores, pois são coligados 

lá em cima, PMDB é vice da Dilma e aqui também são coligados. Fica triste pela colocação dele, pois 

aqui são colegas e lutam juntos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Coloca que não pode se fazer presente na festa Junina 

do Progresso, mas parabeniza toda a comunidade que realizou a festa onde parece que deu um lucro 

de mais de mil reais. Sobre a 6ª Conferência de Assistência Social que vai realizar-se sexta-feira 

convida toda a comunidade para se fazer presente, pois diz que realmente ali serão discutidas as 

questões sociais da comunidade e o que o Poder Executivo pode planejar para o futuro. Sobre 

devoluções de recursos, fala que a questão das ambulâncias foi devido a não prestação de contas por 

isso o estado agora está cobrando a devolução.  Sobre o manifesto coloca que foi 100% a bem do 

povo e logo depois se deslocaram para RS 377 em repúdio as buraqueiras que estão lá. Fala da 

felicidade de que quando se precisa no fim de semana tem médicos no posto de saúde. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Partido, PP: Fala que 

o mais radical é somente trancar uma rodovia, só que daí se causa transtornos a pessoas que não 

tem nada que ver. Ressalta que semana que vem acontece a Jornada da Juventude, está por chegar 

o nosso Papa, onde de Santiago aproximadamente vinte jovens estarão indo. Ressalta que isto é 

importante e que logo depois estes jovens estarão aqui contando para a comunidade o que viram. 

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

Líder de Partido, PMDB: Sobre o Projeto 044, fala que irá se manifestar quando for necessário. 
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Associa-se a preocupação do seu colega Ibanez de colocar uma ambulância no Carovi juntamente 

com uma técnica de enfermagem, localidade importantíssima no município. Fala que uma cidade é 

feita de partidos políticos e a divergência e as trocas de ideias fazem com que uma sociedade cresça. 

Nesse sentido agradece a todos que participaram do evento que o PMDB promoveu e os que 

ajudaram. Até comentou que cabe a nós entender, muitas vezes, alguns excessos, mas o importante 

é que o deputado Alceu e o deputado Capoani se fizeram presentes, e o deputado Alceu brindou o 

município com uma emenda de duzentos mil reais que vai ser aplicado na agricultura. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN, Líder de Governo, PMDB: Sobre as 

ambulâncias que irão vir fala que tem que se colocar uma lá no Carovi, juntamente com uma técnica 

de enfermagem, e que isso foi prometido e a administração tem que cumprir o que prometeu. Sobre 

os comprimidos vencidos fala ao seu colega Alacir que uma compra de medicação tem que ser 

conferido o prazo de validade, que no mínimo deve ser de dois a quatro anos. Ressalta que faz sete 

meses que estão administrando, então esta compra não foram os mesmos que compraram. Coloca 

que não está dizendo que a administração anterior comprou errado, mas sim que talvez não se teve 

demanda o suficiente para ser entregue todos os medicamentos. Sobre os recursos que fala, são os 

recursos mal resolvidos que entende e é sabedora que quando se vem uma verba e que se compra 

algo com ela a sobra do dinheiro tem que se devolver. Está falando do dinheiro em que a prefeitura 

multou a empresa e ficou com o dinheiro. Tem em mãos que em julho de dois mil e doze foi cobrado, 

porém não foi devolvido. Coloca que a única coisa que se tem para falar da administração do seu 

Serafim são os “banheirinhos” lá do Carovi. Sobre os pedidos de informação fala ao colega Diego que 

lhe apoiou e que continua o apoiando. Ressalta que os pedido de informações de seus colegas irá 

aprovar sempre, pois o vereador tem o direito de saber. Ressalta que o colega Diego sempre votou 

contra os pedidos de informação feitos pelos colegas. Pede desculpa a todos os PT aqui do município 

se o deputado foi infeliz. Fala que é o jeito dele pensar, mas que aqui são UDP (PDT, PT e PMDB). 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada, PP: 

Sobre os medicamentos, fala a sua colega Regina que foi comprado quando ela foi secretária da 

saúde. Então coloca que faltou na época à mesma olhar bem, e quem trouxe a documentação foi o 

Renato quando assumiu a secretaria. Ressalta então que tem que se cuidar bem o que se fala. Sobre 

pedidos de informação fala que também tinha que ir ao Promotor, pois não recebia. Sobre os 

banheiros, diz não saber se é certo ou não, mas que não são “banheirinhos” e sim banheiros para a 

comunidade do Carovi, e tem que se ter respeito por ela. Devolver verba também diz ser contra, mas 

quando estava na secretaria, durante três anos, nunca se foi devolvido uma verba fora do prazo. Fala 

que se têm três anos e meio pela frente e que irão ver muita coisa ainda, pois graças ao Froner, do 

qual falam mal, se tem dois milhões e meio na conta para se fazer os poços artesianos, água para a 

comunidade, que, aliás, ainda não começaram. Diz que isso graças a ele que viajou, que trabalhou. 

Espera que o Meneghini busque muito mais ainda para ajudar o povo de Capão do Cipó, que é para 

isso que estão aqui como vereadores e Anselmo e Meneghini estão como prefeito para ajudar o povo. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 22/2013, do COREDE Vale do Jaguari – RS, 



0197 

 

convidando para reunião a realizar-se dia 17 de julho de 2013, no Auditório Caio Fernando Abreu, na 

Câmara de Vereadores de Santiago, às 14 horas para tratar sobre PPC 2013/2014, Cédula de 

votação da PPC e assuntos gerais. OFÍCIO GAB. Nº 124/2013, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 002/2013. OFÍCIO GAB. Nº 126/2013, enviando Leis do número 668/2013 ao 671/2013. 

OFÍCIO 10/2013, do Conselho Municipal de Assistência Social, convidando para a VI Conferência 

Municipal de Assistência Social, dia 19 de julho de 2013, no CTG General Gumercindo Saraiva, com 

programação em anexo. MOÇÃO DE APOIO 001/2013, dos vereadores em apoio à nomeação dos 

aprovados no concurso para Oficial da Brigada Militar do Estado, realizado em 2012, para o cargo de 

Capitão. OF. Nº 25/2013, da Secretaria de Administração, solicitando empréstimo do Plenário nos dias 

17 e 18 de julho de 2013, das 15 às 18 horas, para realização de treinamento com os servidores 

municipais. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

044/2013, do Poder Executivo, que “Concede permissão de uso especial de bem móvel público 

(“Patrulha Agrícola”) à Associação Agrícola Novo Rumo e dá outras providências”, sendo que o 

vereador Jairo Charão pediu vistas de tal projeto motivo discussões que estão havendo e por que irá 

ter nova reunião do COMDER. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de vistas, que é 

aprovado por unanimidade. Após a Líder de Governo, vereadora Regina Weidmann, faz a retirada do 

Projeto de Lei 042/2013, motivo não ser de iniciativa do município a alteração proposta no projeto 

para os serviços de automóveis de aluguel (táxi). Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 23/07/2013, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada 

a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão. Nada mais 

havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente 

assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 16 de julho de 2013. 

 

 

 

 

 

 


