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ATA N° 36 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano de 2014, 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 2014. Sendo que antes da abertura da Sessão 

foi concedida a palavra ao vereador Miguel Bianchini, deputado estadual eleito em 2014. Havendo 

número regimental de vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de 

Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após o Senhor Presidente passa a palavra ao 1° Secretário para 

que proceda a leitura da ata 35/2014, da Sessão Ordinária do dia 07/10/2014, 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 JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os 

colegas, munícipes, rádio 87.9. Parabeniza o vereador e agora deputado eleito, Miguel Bianchini, o 

qual parabeniza, pois fez uma campanha humilde e simples, e ouvindo o mesmo falar, diz que ele 

esteve na câmara quando começou a campanha, era secretário e estava na câmara falando com a 

Silvane, e desejou ao mesmo boa sorte, que não votava para ele, mas torcia que se elegesse, pois 

falou que estavam coligados junto. Disse que no dia da eleição o Dilamar estava aqui, veio correndo 

pegar os votos, os quais acha ser quarenta e poucos nessa mesa, se não se engana, e o Dilamar 

disse que se tivesse um voto era dele. Então, diz que o mesmo está de parabéns, assim como o 

Capão do Cipó, Santiago e região, pois muitos não acreditavam, mas quando Deus escreve ninguém 

tira. Hoje irá falar sobre política, eleições 2014, para agradecer ao pessoal que votou nos candidatos 

do Partido dos Trabalhadores. Não irá falar de governo, nem de presidente, pois está andando, ainda, 

mas dos que passou irá falar. Sobre os deputados federias, dez candidatos do PT ganharam voto no 

município, e desses oito se elegeram, principalmente o Pimenta, o Marcon, o Elvino Bohn Gass e o 

Marco Maia que mandaram emenda para cá. Fala que o total de votos para deputado federal deu 

quinhentos e setenta e seis votos aqui. Faz um agradecimento especial ao povo que votou neles. Cita 

que dos deputados estaduais, vinte e dois do Partido dos Trabalhadores tiveram votos aqui, somando 

quinhentos e vinte e um votos. Acha que independente de nome, pois uns não conhecia nem o nome, 

mas tiveram voto aqui. Somou em todos os partidos, e por isso Capão do Cipó está de parabéns, pois 

cinquenta e seis candidatos a deputado federal tiveram votos aqui, independente de partido. Acha que 

o pessoal foi bem categórico e soube escolher e votar em quem confiavam. Fala que o mais votado 

federal fez setecentos e vinte e dois votos e o menos fez um voto, mas fez. E os deputados estaduais 

cento e um candidatos fizeram votos aqui, o mais votado fez trezentos e cinquenta e quatro, o 

segundo está aqui que é o Miguel, com duzentos e cinquenta e o menos fez um. Agradece ao povo 

que votou nos candidatos, principalmente do partido dos Trabalhadores. Cita que o Olívio Dutra não 

conseguiu se eleger senador, mas fez oitocentos e oitenta e três votos no município. O PT, 
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independente de quem votou ou não votou, pois nem todos são filiados e, como sempre disse, filiado 

não vota, que vota são as pessoas, as quais estão todas de parabéns. Acha que o município só tem a 

ganhar e a crescer com isso. Agradece ao Bianchini, mais uma vez, pois se Deus quiser, a partir de 

primeiro de janeiro, sempre foi humilde e trabalhador e irá desenvolver um bom trabalho na Câmara 

dos Deputados estaduais.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9, prefeito, vice. 

Cumprimenta o deputado eleito, Bianchini, para o qual conta a história de um dia que o deputado veio 

aqui e a moto parece que falhou e um aluno o encontrou na rua, e esse aluno chegou na escola e lhe 

disse ter encontrado o candidato em quem votar. Diz que não falou mais com ele, mas, certamente, 

ele deve ter votado nele. Acha que é uma brilhante conquista para nossa região, chegou lá e pelo 

trabalho e marca de  seriedade, correção e atitude, certamente vai representar muito bem o nosso 

município e nossa região. Diz ao mesmo que saiba que aqui nessa câmara, como colegas já 

disseram, diz que não votou no mesmo, mas deseja sucesso e, certamente, o nosso município daqui 

a um tempo terá o que agradecer ao mesmo. Continue nessa linha e irá ver os frutos que irá colher, e 

o parabeniza particularmente. Comenta hoje de seus alunos do sexto, sétimo e oitavo ano da sua 

escola, que eles, aluninhos, organizaram uma festa para os professores, os ‘ferrudinhos’, com torta e 

refri, aos quais deixa seu muito obrigado. Lamenta o falecimento da mãe de seu particular amigo, 

motorista da prefeitura, o Caetano, durante a semana que passou. Foram no enterro dela, e quem não 

tem mais a mãe sabe o que é isso. Já que o prefeito se faz presente pergunta ao mesmo se não acha 

meio pequena essas paradas de ônibus novas, pois acha que podiam ser maiores por questão de 

tempo e rigor do nosso clima. É opinião, pois pode estar faltando alguma coisa e esteja colocando a 

carroça na frente dos bois. Aproveita a presença do prefeito e do vice para afirmar que as compras, 

na medida do possível, que fosse um real mais caro, mesmo que custasse no ‘bolo’ um ‘pila’ mais 

caro, deveriam ser compradas aqui. Acha que tem setores e lugares aqui que pode ser feitos, mas 

depois quer falar bem isso com o prefeito, vice e pessoal das compras, pois, às vezes, por trinta 

centavos tem que buscar fora alguma coisa. Verá se é possível prestigiar, dessa forma, o comércio de 

Capão do Cipó, pois a prefeitura a gente sabe que é o maior adquirente em todos os setores,desde a 

merenda escolar até medicamentos. Essa dúvida diz querer, em outra oportunidade, conversar com o 

prefeito. Diz ao colega Miguel que o mesmo não leve para o lado pessoal, mas teve uma discussão 

com o mesmo quando aqui falou em uma cidadã chamada Fátima Schirmer. Diz que não discutiram, 

pois procuram ser esclarecidos. Pede para que vejam que ela fez nove mil votos em um universo de 

mais de duzentos mil eleitores, esposa do prefeito santa-mariense e a dúvida, na época, a qual não 

tinha, pois sabia que ela, assim como o prefeito daquela infeliz tragédia que aconteceu, iria carregar 

isso e estão vendo pela votação, infelizmente. Não diz que ela seja culpada ou não, só que os votos 

traduziram isso na urna. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9, prefeito, vice, em 

especial ao deputado eleito, Bianchini. Deseja ao mesmo boa sorte, assim como desejou antes a ele. 

Também não o apoiou no voto, mas sempre torceu pelo mesmo, pois foram colegas de aula, fizeram 
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trabalhos juntos, é uma honra tê-lo como representante a partir de janeiro. Tem certeza que fará um 

bom trabalho para nosso município e região. Diz ao mesmo que se sinta em casa, pois foi o segundo 

mais votado aqui, e por isso o parabeniza, pois é merecedor. Em nome do colega Rodolfo, como 

professor, cumprimenta aos demais pelo dia amanhã, uma classe tão sofrida, mais que um 

sacerdócio, hoje, trabalhar com jovens e crianças. Parabeniza todos os professores da rede estadual 

e municipal. Pede a Secretaria de Planejamento a troca de lâmpada em frente à residência da 

senhora Andréia, na Getúlio Vargas. Deixa seus sentimentos aos familiares do Caetano pela perda de 

sua genitora. Diz ao prefeito, que está presente, que o procurou hoje à tarde, essa conversa seria no 

gabinete, com a Secretaria do Planejamento, sobre as redes de água, pois está atolando muito 

caminhão e carreta. Não sabe se as valas da rede foram feitas quase no meio da estrada, sendo que 

no Carovi, hoje, um trator que passa veneno, pneu fino, levaram a manhã inteira com retro e dois 

tratores para tirar. Cita que há poucos dias presenciou, um pouco para baixo, um bi trem que caiu 

dentro dessas valas, que acha que serão um problema, pois quase no meio da estrada. Diz ao 

prefeito que hoje lhe ligaram que tem funcionária que não veio trabalhar, hoje, pois não conseguiu 

consultar o filhinho dela aqui. Ela é eleitora aqui e trabalha aqui, o filho tem nove anos e não tem 

direito a consultar e a fazer exames pelo nosso município, tendo que fazer isso em Santiago. Outro 

dia foi criticada nesta Casa que familiares de secretário vem consultar aqui e falaram que pode, agora 

a filha de funcionário não pode. Alguma coisa está acontecendo aí. Gostaria de saber da caixa d’água 

do Inhacapetum que caiu pela segunda vez, acha que não ergueram ainda, se foi ontem isso. Diz ao 

colega Ibanez que está no jornal e irá lhe responder, pois falava e cobrava a um tempo aras sobre os 

pisos desaparecer da Secretaria da Assistência Social. Diz ao colega que o mesmo foi um que a 

pediu para não tocar mais no assunto e, agora, coloca no Expresso a cobrando. O vereador faz sinal 

que não foi quem colocou. A vereadora diz não saber se foi ou não, só diz que no jornal diz que é 

para conversar com o Jaques. Diz que o que sabe que o secretário responsável chama-se João 

Vargas, na época e cobrou dele o sumiço dos pisos. Não sabe em quem o colega quer jogar a 

responsabilidade, pois nunca citou nome de pessoas. Sempre cobrou e gostaria de saber, ainda, onde 

foram parar os pisos, só que a responsabilidade era da Secretaria do secretário João Vargas, 

Assistência Social. Quanto aos abrigos não iria falar hoje, mas o colega tocou no assunto e diz ao 

prefeito que acha que isso se chama desperdício de dinheiro público, e pessoas com seu porte físico, 

já mais gordinha, enche a parada. Fala que com duas crianças já tem que colocar uma no colo, pois 

foi mal planejado em sua opinião e não sabe se o prefeito concorda com a mesma. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Parabeniza o então eleito deputado 

Miguel Bianchini pelo intenso trabalho do mesmo. Diz que os que conhecem sua conduta e caráter e 

sabem da dificuldade que o mesmo enfrentou durante a campanha,  a eleição foi merecida.Tem a 

certeza que lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa o deputado fará um grande trabalho, e tem 

absoluta tranquilidade de falar isso por conhecer sua história política e seu modo de agir dentro do 

meio político. Já de antemão, pois sabe que certamente vai chegar essa demanda para o deputado, e 
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já que o mesmo veio dar a honra de sua visita no município, pede que lute pela RS 377 que é uma 

estrada que sabem que tem que ser refeita e já fica o lembrete desse vereador para que no momento 

que o referido deputado iniciar seus trabalhos consiga ver a real situação desta rodovia. Diz ao colega 

Rodolfo, que a respeito da Fátima Schirmer, irá usar aqui umas palavras do Olivio Dutra, e até 

admirou quando ouviu a entrevista do mesmo após as eleições, e ele disse o seguinte: “respeitem o 

resultado das urnas”. Nesse sentido diz não ter o que fazer, pois no meio político tem que saber 

ganhar e perder, a urna falou mais alto, e isso deve ser respeitado. Fala que em função do clima aqui 

no município e na região, o excesso de chuva, a falta de luz que tiveram, o prefeito entrou em contato 

com esse vereador para que entrasse em contato com a Emater, já com preocupação em relação às 

lavouras de trigo. Ressalta que o excesso de chuva, a falta de luz, e também o atraso no plantio estão 

contribuindo fortemente para uma situação bem complicada nas lavouras de trigo. De antemão, já diz 

que isso é uma preocupação da administração municipal, o prefeito já está fazendo o que pode com 

relação a isso. Diz que tem lavouras financiadas e devem começar a se precaver, pois o município é 

essencialmente agrícola, e tem em torno de vinte e cinco mil hectares de trigo plantados no município, 

nesse sentido, diz que a providência que irão tomar será de a secretaria de agricultura e Emater, que 

já tem os dados da quantidade de chuva dos últimos dois meses, irão formatar um laudo informando a 

real situação das lavouras, e a partir de quinta-feira já estará à disposição na Secretaria de Agricultura 

ou na Emater. Ressalta que vão formatar esse laudo para que os produtores usem da melhor forma 

possível. Diz que isso é o primeiro passo, uma prevenção e uma preocupação que se tem. Reitera 

que a partir de quinta-feira esse laudo vai estar completo, vai estar pronto a disposição do produtor 

rural de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, ouvintes da 87.9. Inicia 

parabenizando o Bianchini pela vitória, diz que o mesmo sabe que a vereadora não votou nele, pois 

tinha sua candidata, tem o seu partido e o deputado também tem o dele, mas torcia muito pelo 

mesmo, pois viu como sua campanha foi enxuta, foi sofrida. Domingo quando conversaram o mesmo 

disse que saia às seis da manhã e ficava até a meia-noite trabalhando. Deseja ao Bianchini muito 

sucesso, grandes realizações nesse novo desafio, nessa nova carreira como deputado e diz ao 

mesmo para seguir assim que irá subir degrau por degrau. Deseja tudo de bom ao mesmo e a toda a 

sua família, e agradece os votos que o Bianchini teve aqui, pois sabe que o mesmo vai olhar para o 

município de Capão do Cipó. Se junta as palavras do Miguelão, para que o referido deputado faça o 

que puder pela RS 377, e no que precisar dessa Câmara de Vereadores, do prefeito, do vice-prefeito 

e do povo de Capão do Cipó, poderá contar hoje e sempre, deseja ao Bianchini mais uma vez os 

parabéns. Agradece ao senhor João Vargas e ao Aldonei pelas pedras que foram colocadas lá para o 

Maicon, e pede que olhem a estrada da Maria e do Cesar, pois está feio lá, entra transporte escolar e 

leva duas crianças pequenas e o secretário lhe colocou que iria ver isso também. Saúda o senhor 

Diniz, lá dos Palmeiros que está visitando essa Casa hoje, que seja bem-vindo, e diz ao mesmo que 

já falou por mais de uma vez com o prefeito e também com o Anselmo a respeito daquele importante 

convênio que ele vem batalhando para fazer com uma clínica em Santo Ângelo para tratamento de 
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alcoólatras. Diz que no folheto que ele deu aos vereadores tem várias prefeituras que fizeram essa 

parceria, nesse sentido diz que há meios de a prefeitura aqui de Capão do Cipó também procurar um 

meio legal de fazer essa parceria. Fala que já conversou com a secretária, e agora somente estão 

esperando a posição do executivo e da secretária de saúde. Diz ao Diniz que o mesmo pode contar 

com seu apoio, pois é um projeto importante, infelizmente é necessário no município, muitas vezes 

acham que não tem esse tipo de problema, mas tem, e a prefeitura enquanto governo, também pode 

auxiliar as famílias, pais e pessoas que estão passando por essa dificuldade. Diz ao Diniz que o 

mesmo é uma pessoa que enfrentou isso e hoje é um vencedor, que continue nessa sua luta que irá 

sempre bem, e quanto mais pessoas o mesmo conseguir trazer e fazer enxergar o certo, o lado da 

família, mais pessoas o mesmo irá juntar, e mais bem ele deixará feito para o município, para seus 

filhos e para sua vida. Dá os parabéns ao colega Rodolfo pelo Dia do Professor e a todos os 

professores do município. Sobre as paradas de ônibus, diz que comentaram com o senhor Alcides em 

uma reunião e realmente acharam pequenas, mas o prefeito colocou que foi uma licitação e foi para 

poupar os recursos da prefeitura e poder investir em outros lugares. Diz que até conversaram que 

caso essas paradas de ônibus, as que são mais usadas, talvez façam uma troca e aumentem elas, 

mas vão ver se será realmente necessário e preciso, para depois a prefeitura tomar essa atitude. Mas 

se o povo aí fora procurar o seu Alcides, procurar o Anselmo, diz ter certeza que se a administração 

errou irá rever isso. Ressalta que foi tudo seguindo a lei e pensando em poupar para o município, pois 

às vezes poupando pode-se investir em outro lugar como, por exemplo, a saúde. E as paradas estão 

aí, passa seguido por elas e raramente vê as mesmas cheias. Deixa seus sentimentos ao Caetano 

pelo falecimento de sua mãe. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE 

(PP): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Inicia parabenizando o Bianchini, uma pessoa 

que mostrou ter uma visão e foi atrás, lutou e conseguiu. Muitas pessoas não acreditavam no mesmo, 

foi difícil, mas lutou e alcançou o seu objetivo. Deseja-lhe novamente parabéns e diz que muitas vezes 

irão lhe visitar em Porto Alegre e irão precisar dele. Diz que o prefeito e o município de Capão do Cipó 

certamente precisam muito dos deputados para ajudar e ressalta que estarão lhe visitando em Porto 

Alegre a partir de fevereiro em seu gabinete. Sabe que o referido deputado irá representar muito bem 

os municípios de Santiago, Capão do Cipó e região, e irá preencher um vazio que ficou com a morte 

do Chicão, por mais que tenha entrado outros deputados, mas nunca foram deputados da região, e 

hoje mesmo não sendo do partido do vereador sempre deram força para que o Bianchini se elegesse, 

como se elegeu, para representar a região. Diz ao prefeito, que está presente na sessão, que o 

pessoal tem ligado para esse vereador, e tem que mandar mais tratores para os assentamentos, pois 

tem gente lá que faz horas que estão escritos e não conseguem fazer suas lavouras, só tem um 

tratorzinho lá e eles estão preocupados, pois não conseguem fazer suas pastagens. Fala que entende 

a situação, sabe que choveu e é difícil, quando vê passa o tempo e fica complicado, mas se 

mandassem mais um trator para lá, pois acha que estão somente com um, para que eles 

conseguissem fazer o trabalho nas lavouras. Sobre as estradas, diz saber que choveu, que a chuva 

foi geral e tem que dar uma passada geral nas estradas porque a safra chegou, a colheita do trigo 
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está aí e os produtores tem que tirar seus produtos, apesar de ser uma safra ruim, pois o tempo 

trouxe problemas para os produtores, que mais uma vez irão sofrer com as intempéries e vão ter uma 

safra ruim, e isso é ruim para o município quando não se colhe bem. Sobre os abrigos escolares, diz 

que gostaria que o secretário de planejamento, ficasse de meio-dia debaixo daquele abrigo num dia 

de chuva, e o vereador queria ficar do lado lhe olhando, pois tirar um abrigo que tinha, com mais de 

dois metros tapados com brasilit, para tapar com plástico em cima e colocar uma lata para as crianças 

sentar no horário do meio-dia, queria ver era o secretário ficar sentado lá. Diz que isso é vergonhoso e 

tem certeza que o prefeito não sabia disso, e nem o vice, pois tem certeza que eles não iriam deixar 

fazer aquilo. Fala que se vão arrancar fora agora para colocar outros, é aí que está o desperdício do 

dinheiro público, as coisas tem de ser bem feitas para não ter que fazer duas vezes. Não está 

criticando, mas qualquer pessoa que cruzar lá e enxergar os abrigos daquela largurinha num dia de 

chuva, como por exemplo, se colocar a colega Marilene e a esposa desse vereador lá, o mesmo 

duvida que aguentem, diz pagar para ver. Ressalta acreditar que o prefeito e o vice não sabiam desse 

projeto, e isso foi feito por pessoas incompetentes. Comenta ter certeza que nenhum vereador dessa 

Casa, se olhasse fazer aquilo lá aceitaria. Nesse sentido diz ter que falar sobre isso e não está 

falando pelas costas. Discorda desse projeto e fala novamente ao prefeito que tem certeza que o 

mesmo não sabia disso, pois se soubesse não deixaria fazer uns abrigos escolares daquele tamanho 

para uma criança sentar ali no horário de meio-dia, tapado de plástico e lata para sentar em cima. 

Parabeniza as crianças pelo seu dia, que foi dia doze, e também parabeniza o Dia dos Professores 

que será amanhã, pois são eles que dão estudo aos nossos filhos, e sabe que a tarefa de um 

professor é difícil, ele está ali o dia inteiro dedicando-se a ajudar nossos filhos. Agradece e devolve a 

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

munícipes, rádio 87.9. Deseja ao Bianchini, sucesso, que Deus lhe abençoe e o que precisar da sua 

bancada e for de interesse de Capão do Cipó, para ajudar, diz que estão disponíveis para qualquer 

hora, pode contar com esse vereador e esse amigo. Sobre as paradas de ônibus, se era necessário 

cortar gastos, acha que simplesmente deveriam reformar as paradas que já estão ali, comprassem 

umas latas de tintas e trocassem os brasilit que estão quebrados, e estava pronto, mas diz que não, 

que quem manda em Capão do Cipó não é o prefeito, e sim o secretário que mora em Santiago, pois 

não acredita que o prefeito e o vice-prefeito não sabiam dessa compra das paradas de ônibus, sendo 

que eles tiveram que assinar o empenho. Ressalta que uma coisa dessa não tem fundamento e quer 

ver o secretário que planejou essas paradas sentar nas mesmas em um verão de 40º. Diz ter pena 

das crianças do nosso município. Sobre as estradas, diz que as mesmas estão um caos, sendo que 

as que vão a Granja Real e ao Paulo Nicola, estão horríveis, esteve domingo visitando as 

comunidades. Não sabe o que o secretário vai fazer, pois a safra está chegando e os produtores têm 

que puxar o trigo, e aí não tem as estradas e estamos mal de maquinários. Coloca que no Passo do 

Tibúrcio o prefeito tem lavoura lá, e os agricultores estão fazendo com as lâminas. Diz que esse é o 

ponto que chegou o nosso município, os agricultores produzem e plantam. Questiona onde está o 

dinheiro do ICM, e fica indignado com isso. Torce para que o nosso outro prefeito, o Pinheiro, dê um 
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aumento de hora-extra neste fim de semana para os nossos operadores trabalharem, pois se não a 

coisa vai ficar preta. Ressalta que temos que ajudar os funcionários para eles fazerem os serviços que 

a comunidade quer, e diz não acreditar que o funcionário que ganha diária não irá querer trabalhar. 

Acha que pagando eles irão trabalhar, pois com certeza são uns bons operadores de máquinas e o 

que importa é ter uma estrada boa para puxar a safra. Coloca então que no Passo do Tibúrcio, Passo 

do Valo, Rincão dos Becker, as estradas estão horríveis e tem produtores que estão fazendo as 

estradas com as lâmina, pois semana que vem começa a safra. Coloca que no assentamento Nova 

Esperança, ficou seis famílias cinco dias sem água, por causa de um cano que estourou, sendo que 

ligavam e diziam que não tinha maquinário para ir até lá. Diz que isso pode tirar a limpo e se for 

preciso prova, pois é verdade. Diz aos seus amigos mecânicos que tem um projeto para dar aumento 

para os mesmos, com relação a isso, diz que nunca irão ser contra funcionário público. Diz ao prefeito 

Meneghini, para que olhem para todos, pois todos merecem igual. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA DOS SANTOS (SDD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Ouvindo o 

pronunciamento dos seus colegas, diz ao Bianchini, que muitos devem estar pensando hoje, como o 

mesmo trilhou a sua carreira política e hoje vemos aonde chegou. Diz que se sente orgulhoso, pois foi 

comparado com o mesmo nesta Casa, há pouco tempo a sua pessoa foi chamado de Bianchini, mas 

seria muito bom se hoje tivessem um Bianchini sentado aí, e certamente diz que quer ter a mesma 

sorte que o Bianchini teve, e um dia talvez trilhar o caminho que o mesmo trilhou. Ressalta que é 

muito bom que o povo reconhece o trabalho do ser humano, às vezes o partido não reconhece, mas o 

reconhecimento vem do povo e isso é o que é mais grato, sendo que viu em Santiago que ambos 

partidos souberam reconhecer e votaram no mesmo. Manda um abraço ao Renato Bender, pois como 

certos companheiros colocaram que iam trabalhar para o Bianchini, e o Renato Bender não fez 

pressão nenhuma, sendo que teve pessoas da executiva do Solidariedade de Capão do Cipó que 

trabalharam para o mesmo.  Ressalta que é muito bom que hoje temos o Bianchini, para brigar pela 

nossa RS 377, que é uma vergonha, sendo que o mesmo é um batalhador, pois batalhava pelas 

coisas do município e da região, e tem certeza que irá continuar fazendo o mesmo por Santiago e 

pela região de Capão do Cipó. Diz ser muito grato ao povo de Capão do Cipó, que reconheceu o 

trabalho e a dedicação do mesmo, pois muitos no passado diziam que tinham que votar em 

candidatos da terra e dessa vez não fizeram isso, não lhe apoiaram como deveriam ter apoiado.  

Deseja ao então eleito a Deputado Estadual, Miguel Bianchini, sucesso, sabe da sua dedicação e do 

seu empenho, e que toda a região estará muito bem representada na Assembleia Legislativa. Diz ficar 

preocupado, pois parece que as estradas ficaram ruins de repente, sendo que eram muito boas, e 

amanhã tem que tomar uma atitude e resolver esse problema. Sobre matéria do jornal, diz a 

vereadora Margutti que não tem nada a ver com isso e que o jornal tem o direito de publicar a matéria 

que desejar a respeito do que ele quiser. Fala que é para a mesma imaginar se a sua pessoa iria 

perder o seu tempo de ir lá para fazer uma matéria do que a mesma falou. Diz que não precisa disso 

e povo está vendo em casa. Diz que se o jornal colocou e a mesma está dizendo que cobra, então a 
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sua pessoa está falando a verdade, inclusive tem vários dias que leu para mesma que ele cobrava, 

então se ela quiser pode tirar um xérox e ler o que fazia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à Vice-Presidente. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, e ouvintes da 87.9. Parabeniza o 

senhor Miguel Bianchini, pela sua eleição, onde em Capão do Cipó, fez 12,6% dos votos válidos, que 

corresponde há duzentos e cinquenta votos, sabemos que o mesmo ficou em segundo lugar em uma 

eleição que quase ninguém acreditava, mas que ambos militantes de partidos lhe ajudaram. Ressalta 

que somos sabedores que na Assembleia Legislativa o mesmo irá lutar por nós, principalmente pela 

RS 377, e que também somos sabedores que em uma futura eleição se o mesmo for candidato 

novamente, pode ter certeza que não irá ficar em segundo em no nosso município, tem a plena 

certeza que atingirá o primeiro lugar e essa votação que fez irá triplicar, pois conhece o seu trabalho. 

Coloca que sempre tem uma mensagem com a sua pessoa, que a esperança depende da 

perseverança, e isso foi à coisa mais certa que aconteceu para o Bianchini, pois o mesmo perseverou 

até a última hora. Parabeniza pelo Dia das Crianças que passou, pela festa que se realizou no 

ginásio, organizado pela Assistência Social, pelo CRAS e pela prefeitura em geral. Coloca também a 

passagem do dia da Padroeira do Brasil, que aconteceu no último dia 12, onde aconteceram várias 

procissões em diversos lugares, pois a mesma é quem protege o nosso país. Parabeniza o seu 

colega Rodolfo, pelo Dia do Professor e em nome do mesmo, parabeniza todos os professores do 

nosso município. Diz que ensinar não é transferir conhecimento e sim criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou construção. Pede moção de pesar para aos familiares da senhora Maria 

Henriqueta Caetano Martins, falecida no último dia oito, onde a mesma é a mãe do colega Caetano, e 

também aos familiares do senhor Neri Alves da Silva, pai dos mecânicos que moram aqui no 

município, do conhecido Gauchinho, Marcos e Mauricio. Coloca um comunicado da Secretaria de 

Assistência Social, onde a reunião que iria realizar-se amanhã ficou transferida para uma nova data a 

ser marcada. Coloca que amanhã dia 15, temos a licitação para a obra da Câmara, amanhã as 

09hr00 na Prefeitura Municipal, na sala de reuniões, com relação a isso se algum vereador quiser 

acompanhar a reunião, diz ficar grato e se a comunidade quiser participar também está convidada, 

para assim realizar algumas mudanças na Câmara e para que seja feito um paisagismo também. 

Coloca ao jornalista Cláudio, que o mesmo está sempre atento e está em todas as ocasiões do nosso 

município. Fala que tem em mãos o projeto para a criação do Bairro Santo Antonio, começou a falar 

sobre isso na semana passada, então quer deixar para o seu tempo de liderança, voltar a falar desse 

projeto. Diz que já chegou à Prefeitura Municipal uma autorização prévia da perfuração de mais 

quatro poços artesianos no nosso município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Bancada, PP: Queria colocar algumas contestações começando com o seu ex-colega Luiz e coloca 

sobre um jogo que não se lembra muito bem do inter e chapecoense que era só gol da chapecoense, 

que estaria brincando com os colorados. Sobre seu colega Diego e ex-aluno que o mesmo não 

precisaria colocar um remedinho debaixo da língua para que fique tranquilo. Com relação às estradas 
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que o mesmo estava ouvindo, coloca que com a chuvarada o que tem de ser feito é ação, e que não 

dá para se esperar muito por que as estradas ficarão intransitáveis. Coloca que quem vai em direção 

a Tupantuba que teria um lugar que se chovesse uns cento e vinte milímetros não passaria nada por 

lá. Voltando a falar nas paradas de ônibus coloca que a fábrica que teria feito o tamanho das mesmas, 

teria módulos de dois, quatro ou cinco tamanhos. Então o mesmo acha para que não se perca o 

dinheiro caso contrário seria prejuízo na certa, e que não adianta sua colega Regina vir dizer que não 

se ocupa as paradas, que seria claro que ocupam, que é só chegar à tardinha nos lugares que estaria 

cheio de gente. Diz ao executivo para que tente negociar com a fábrica, pois deve de ter módulo de 

dois, três, quatro, cinco, seis ou oito para que possa ampliar e que são bonitas e valorizam a cidade, 

mas que do jeito que estaria teria ficado feio. Coloca que o Sr Paulo Stiller havia ligado nesse dia da 

preocupação do mesmo que não haviam conseguido plantar. Coloca ao Anselmo que não haviam 

conseguido plantar um pé de nada por causa da questão dos tratores que já falou do tempo, e que 

não precisam lhe olhar, pois havia colocado sobre o tempo, mas que tem que ter ação também. Diz 

que seria a hora da ação, e que as coisas não estariam acontecendo para que possam apurar os 

tratores que estariam chegando para que as coisas possam acontecer. Acha que pelo momento seria 

aquele o seu recado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Gostaria de no espaço tranquilizar os produtores 

que seriam dependentes da patrulha agrícola que o atraso, que não chegaria ser um atraso, pois teria 

sido em função das chuvaradas que teria ocorrido nos últimos dias, mas que a Secretaria da 

Agricultura está se organizando para que possa atender essa demanda em tempo que seria a meta e 

o objetivo dos mesmos, e que já teria sido assim no ano passado e que o objetivo será cumprido 

novamente. Coloca que hoje teria tido um discurso forte da oposição, e qual teria ficado a cargo do 

seu colega Diego que o mesmo não iria se pronunciar no momento no seu espaço, mas que em 

função até do que teria falado em outras sessões, e que se desligar o rádio ou cortar a voz dos 

mesmos no pronunciamento e ficasse só o pronunciamento do seu colega Diego não seria um 

município no qual vivemos. Diz que tem a tranquilidade de dizer que quando o seu colega havia 

comentado não teria falado do município. Acha que não, por exemplo seria incompetente quem havia  

mandado as paradas de ônibus que se não foi o mesmo teriam falado antes que havia saído que teria 

sido seu colega Alacir (o presidente interfere e pede para que  os mesmos se respeite) que se as 

paradas  haviam ficado pequenas, se ficou num outro momento se faz maior. Sobre as estradas 

coloca que não tem estrada que aguente uma chuvarada e um temporal aonde irão fazer o possível 

para que possam arrumar novamente. Coloca que os maquinários são invejados em outros 

municípios da região, que essas pequenas coisas não podem, de forma alguma, apagar dezoito 

milhões de reais que foram buscados em união para o desenvolvimento do Capão do Cipó, e que 

seria isso para o momento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Coloca que irá brincar com o seu Luiz que estaria presente 

e que ainda bem que o mesmo não teria vindo de vermelho, senão iria de ficar lá fora. Coloca ao seu 

colega Miguel sobre o que havia colocado anteriormente que a Emater e a Secretaria da Agricultaria 
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estariam providenciando o laudo colocando que o excesso de chuva havia prejudicado o plantio de 

trigo, e que o nosso município e essencialmente agrícola e que seria muito importante sem deixar de 

falar do valor do preço da saca do trigo que seria de vinte e quatro reais, o que seria uma pouca 

vergonha. Coloca que teria gente que havia feito até seis aplicações de fungicida, e que o agricultor 

sabe quanto custa essas aplicações e essas duas notas de dez e os quatro reais. Fala que teria gente 

que não ia colher para que pudesse pagar o custo da lavoura, e que no que a administração, a 

Secretaria de Agricultura e a Emater conseguirem fazer, por cada agricultor do município, será feito. 

Coloca que será um ano difícil e que queira Deus que a chuva pare, e que o pessoal possa colher o 

que estaria secando nas lavouras e que possa entregar e que o preço de vinte e quatro, que já que 

seria tão pouco trigo colhido, que o mesmo possa subir um pouco. A respeito do que havia sido 

colocado pelo seu colega Diego que foi uma pena o Sr Alcides não estar presente no momento para 

que pudesse escutar o que o seu colega Diego teria colocado que o prefeito não mandava, mas sim 

os secretários e que o seu colega Alacir já discorda disso aonde acha que o prefeito manda, e que 

qualquer coisa o seu colega não precisa vir tentar burlar o pensamento das pessoas de fora para, e 

pede que vá até prefeitura que as portas do gabinete do seu prefeito, ao contrário da gestão anterior, 

estarão sempre abertas para o mesmo e para qualquer um vereador ou munícipe para que seja 

esclarecido qualquer dúvida. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, 

Líder de Partido, PP: Coloca que quando estava na Secretaria de Agricultura o mesmo teria cinco 

tratores trabalhando e ainda era considerado incompetente, mas para que hoje possam dizer aos 

mesmos quantos que estão trabalhando e que se é o culpado de ser incompetente que certamente 

teria um só, e o do Tatu teria vindo que fazia quatro meses que estava em Santo Ângelo, depois te 

der rodado de oficina em oficina para que diga que não seria verdade o que estaria falando. Diz que a 

agricultura iria melhorar, mas que hoje tem gente que teria pago em abril e não teriam feito, e que 

estaria em seu bolso para quem quisesse ver, pois teria sido o mesmo que teria pago e que se 

duvidarem o mesmo mostra. Fala que havia falado com o secretário para que fosse trocado por 

auxílio de retro e o mesmo havia perguntado quando e teria dito depois da chuva, mas como só chove 

não teria dado tempo. Gostaria de dizer a sua colega Regina que no passado teria sido uma das que 

mais criticava que era uma coisa séria, que nada prestava e não dava certo, que tudo seria pior 

impossível, mas que hoje os mesmos não estão criticando, mas sim que a bancada quer ajudar e 

sempre teria sido parceira da administração, mas o que está errado tem de ser falado. Coloca que os 

abrigos escolares seriam bons para laranja, que para expor laranja lá irá dizer que seria a coisa 

melhor que teria, pois sairia o caldo pronto, esquentaria e sairia pronto. Diz que seria isso que gostaria 

de dizer hoje o que era chamado o secretário ‘laranja’ no passado, mas que hoje estaria isso aí. 

Supõe que as coisas estão erradas, que realmente estão, mas que possa ajudar o prefeito que quer 

fazer o melhor possível, mas que não no passado que eram tudo contra eles e hoje que seria as mil 

maravilhas, o que saberiam que não estaria. Pede para que saiam nos produtores para que vejam se 

está as mil maravilhas, e que o pessoal não conseguiria plantar, que não seria culpa, mas sim do 

tempo. Coloca ao seu colega Ibanez sobre as estradas que o asfalto teria sido inaugurado pela 
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metade e teria estragado, que as estradas chove e estraga, mas teria pedido pedra para recuperar as 

estradas  e não falado que estavam ruins, estão ruins mas o secretário irá trabalhar e fazer. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de 

Partido, SDD: Gostaria de colocar ao presidente que já havia sido encaminhada a Casa uma moção 

de pesar ao colega e companheiro dos mesmos, o Sr Caetano, pela perda da sua mãe para que fique 

registrado. Ouvindo seu colega Rodolfo atentamente no seu pronunciamento a respeito de se comprar 

no comércio de Capão do Cipó aonde quer dizer a cada um que deve de ter gravado na Casa que de 

muito tempo que do passado os mesmos vem com a mesma sugestão para que desse prioridade para 

o comércio de Capão do Cipó, pois às vezes e mandado um veículo buscar em Santiago um 

medicamento que não pagaria nem o combustível para sair daqui e possa pegar em uma farmácia em 

Santiago. Coloca que muitas vezes poderia ser pego aqui e que muitas coisas que acha que se dá 

para se comprar aqui tem de se valorizar o comércio de Capão do Cipó, e que teria como se negociar, 

pois para tudo se faria negócio que já vem há muito tempo reivindicando, falando, cobrando e pedindo 

para que resolva o problema para que dê prioridade por que o comércio e que o ICM ficaria no 

município. Acha que seria muito mais prático de ser ter um retorno aqui do que de fora do município 

de Capão do Cipó. Acha ainda que temos que olhar para o nosso comércio por que seria viável para 

que se compre aqui, só que  fosse de exorbitância enorme para que se possa comprar fora daqui com 

uma licitação que é feita, senão se deve dar prioridade para o que seria nosso e do município de 

Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Gostaria somente de colocar que as chuvas impedem por que 

senão as estradas seriam as melhores da região, como sempre teria sido. Sobre as paradas de 

ônibus que realmente seria um pouquinho pequena o que concorda com os colegas, mas que vê as 

crianças brincado para estar nas novas, e que vê uma ou outra parada que tem sete crianças nas 

casinhas, e que se passaria ali não teria nem uma nas paradas velhas, mas sim nas novas, inclusive 

estariam  brigando para ficar nas paradas novas. Gostaria de parabenizar todos os médicos, pois dia 

dezoito seria o Dia do Médico e em nome dos médicos do município parabeniza todos os demais. 

Coloca ao prefeito que teria falado com o mesmo no dia de hoje, e teria falado da transferência de um 

trator para a associação da AFANE, associação do Nova Esperança, que seria necessário como 

dizem os seus colegas, mas que os mesmos sabem que o problema  estaria no tempo e das chuvas, 

mas que seria necessário colocar uma patrulha agrícola lá para a associação do Nova Esperança a 

AFANE (Associação dos Agricultores Familiares do assentamento Nova Esperança). Coloca que 

teriam assumido a prefeitura e teria cento e setenta e sete mamografias na fila, mas que hoje não 

teria nem uma. Coloca que dia dezenove é o Dia Internacional do Câncer de Mama e que seria 

importante a comunidade saber desses números, saber que o prefeito municipal, o prefeito Meneghini 

e o vice Anselmo, estariam preocupados com a saúde do povo. Fala que tem coisas e que sempre 

uns probleminhas irão ocorrer, como sempre teriam ocorrido, mas que quer dizer como conseguiram 

conquistar esse número que não teria nem uma mamografia na fila. Lembra que a próxima sessão 

será no Santa Rita, e que todos estariam convidados a participar e a comunidade dos assentamentos 
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a prestigiar a sessão na comunidade do Santa Rita. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Parabeniza a todos os professores pelo seu dia, ao vereador, 

professor Rodolfo, sintam-se homenageados por esse vereador. Fala que o Catarino tem uma 

lavagem ali abaixo do CTG, e sempre dizia que não temos pedras para fazer o asfalto, e lá dá em 

torno de trinta cargas, que não vai ter para concluir e quer ver de onde irão trazer. Diz que sempre 

falava ao prefeito isso, e o Catarino faz vinte dias que não consegue entrar com carro para lavar, e 

depende disso, pois tem família para sustentar e luz e imposto para pagar e pediu para falar isso. Cita 

que o comércio do capão do Cipó, do ano passado no começo foi comprado cinquenta tijolos em 

Santiago, e brigou com os da Fazenda, pois quando fazia pedidos colocava posto no município, que 

aí só ganha os daqui, pois os ‘cara’ não vão, trazer de lá, o frete e muito caro e se torna muito caro 

para o município ir buscar. Ressalta que, às vezes são dez centavos ou trinta centavos menos, mas 

vai somar combustível, funcionário e carro são um absurdo e pode ser feito. As paradas de ônibus diz 

ser uma vergonha, e era da Secretaria de Obras, o dinheiro, e o prefeito e o vice estão aqui, mas o 

‘faz-tudo’ que é o Cristian, do Planejamento, e diz que sempre falou ao prefeito que se cada secretário 

cuidar da sua pasta, funciona. Diz que quem fez o pedido foi da Secretaria de Obras, mas que nunca 

assinou empenho que não fizesse o pedido, aí o Cristian fez o pedido e estão aí as paradas, todo 

mundo sendo criticado pelo tamanhinho. Fala que semana passada brincou com isso, não lembra 

com quem, mas a Silvane estava, e disse que é meio barrigudo e não serve a barriga se chover. A 

verdade é essa, diz. Fala que não sentam com os secretários para planejar, simplesmente é o ‘faz-

tudo, como sempre disse e diz em qualquer lugar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Líder de Governo: Ouvindo atentamente os colegas falar, diz que 

tem que colocar o peso na balança, pois não podem vir aqui e denegrir a imagem do secretário e o 

que é feito. Acha que nem tudo está tão porco e tão ruim que não possa ser consertado.  Não admite, 

pois muita coisa foi feita e muita coisa está sendo feita. Fala que o ‘cara’ trabalha dedicadamente, e 

que aqui tem muitos que não tem como contentar, não vai achar bom nunca, nem que dê uma barra 

de ouro. Diz que não tem o que resolva, nem dinheiro, nem prêmio, nem bondade, nada vai resolver e 

não adianta dar. Fala que tem escola saindo acompanhamento, creche saindo acompanhamento, 

quadro que essa semana chega grama sintética, tem a pracinha modelo, tem a ponte que vai sair, do 

Camaquã, que era um sonho de anos que não saiu do papel. Diz que tem muita coisa boa e essas 

paradas até acharam, junto com o prefeito e toda bancada, que deveriam ser maior, mas não é por 

causa de uma parada, para embelezar o município, que vão criar um bolo de neve e dizer que tudo 

está tão ruim, que não dê para se aproveitar nada. Se os tratores não estão aí, é porque foram 

reformados e trocados, todos novos. Diz que vão chegar sete tratores novos, e que desses, dois já 

chegaram. Vão ser atendidas as comunidades e que, talvez, hoje tenha atraso, mas tem muita coisa 

boa acontecendo. Fala que isso é o mínimo que tem a dizer e reconhecer. Parabeniza aos 

professores, em nome do colega Rodolfo e em nome da administração municipal. Tem coisas que fica 

preocupado, pois tem muita coisa acontecendo, as quais acha que quem ganha com tudo isso é a 
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comunidade de Capão do Cipó. Acha que cada prefeito que senta naquela cadeira, quer fazer o 

melhor e sair dali de cabeça erguida, do dever cumprido e do trabalho bem feito. Diz que ninguém 

senta coma intenção de não fazer o que tem de ser feito. Isso aposta e acredita e acredita que Capão 

do Cipó é um grande município que, muitas vezes, falam por aí que é invejado pelos outros, pela 

produção, pelo povo trabalhador, pela belíssima cidade que é, então acha que tem muita coisa boa a 

festejar. Acredita no Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente 

convida o 1° Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 002/2014, da 

Associação Recreativa de Areias, informando a criação da mesma e pedindo que fosse informado em 

sessão para que todos os parlamentares tomem conhecimento. OF. 013/2014, da Secretaria de 

Saúde, solicitando colaboração para a campanha Outubro Rosa. OF. S/N°/2014, do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, solicitando empréstimo do Plenário para reunião do Partido, às 

19h30min, do dia 14 de outubro. OF. S/N°/2014, do Grupo DBV – De Bem com a Vida, convidando 

para Baile que será realizado dia 19 de outubro, no ginásio poliesportivo, das 14h00min às 18h00min. 

OF. GAB. 229/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 764/2014. CONVITE, do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Unistalda, Capão do Cipó e Santiago, convidando para VII Encontro do 

Aposentado Rural, dia 18 de outubro na Vila Betânia, com início as 09h30min. MOÇÃO DE PESAR 

009/2014, dos vereadores aos familiares de Maria Henriqueta Caetano Martins. MOÇÃO DE PESAR 

010/2014, dos vereadores aos familiares de Neri Alves da Silva. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 055/2014, do Poder Executivo, que “Altera o 

vencimento básico do cargo de Mecânico, constantes no anexo I, (C-1) da Lei 034/2002, Exclui (01) 

vaga de mecânico da Lei 568/2012 e dá outras providências”, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 

02 (dois) votos contra, após debates entre os vereadores. MENSAGEM ADITIVA N° 01/2014, do 

Poder Executivo, que “Suprime o Artigo 6° do Projeto n° 056/2014, que dispõe sobre a remissão da 

dívida não tributária – do município de Capão do Cipó”, aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 

056/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre remissão de dívida não tributária objeto de 

cobrança em execução fiscal”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

N° 014/2014, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 006/2014, do Poder Legislativo, que “Altera a redação do Artigo 4°, § 2°, da Lei 

Municipal n° 504/2011, que dispõe sobre o auxílio-alimentação aos servidores da Câmara Municipal 

de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 009/2014, 

dos vereadores aos familiares de Maria Henriqueta Caetano Martins, aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 010/2014, dos vereadores aos familiares de Neri Alves da Silva, aprovada por 

unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 21 de 

outubro de 2014, no Salão Comunitário do assentamento Santa Rita, às 18h00min. Nada mais 

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

assinada pelo senhor Presidente e o 1° Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 14 de outubro de 2014.       


