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ATA N° 15 / 2013 (Ordinária) 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2013, às 18:00 horas, no Plenário 17 de Abril, da 

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

Legislativa para a realização da Sessão Solene em comemoração ao 13º Aniversário de Emancipação 

Político-Administrativa do Município de Capão do Cipó. Para dar início aos trabalhos da presente 

Sessão, o Vereador Ibanez Garcia dos Santos, Presidente do Legislativo cipoense, faz a abertura da 

sessão, saudando os presentes e passa a palavra ao Mestre de Cerimônia, Senhor Rafael Nemitz, 

para que dê procedimento aos trabalhos, onde o mesmo chama as autoridades para comporem a 

mesa central: Excelentíssimo senhor Alcides Meneghini, Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor 

Anselmo Fracaro Cardoso, Vice-Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor vereador Ibanez Garcia 

dos Santos, Presidente do Legislativo Cipoense, Excelentíssimo senhor Sgt Paulo Valdemir, 

Representando o Comandante da Brigada Militar de Capão do Cipó e Ilustríssimo senhor Renato 

Zanella, Sociólogo e palestrante do evento. Após o Mestre de Cerimônia, convida os Vereadores 

Diego Santos do Nascimento, Marilene Margutti, Alacir Dessoe, Odir Fernandes de Oliveira, Jairo de 

Lima Charão, Miguelangelo Callegaro Serafini, Regina Aparecida Araújo Weidmann e José Rodolfo de 

Brum para comporem a mesa lateral. Após o Mestre de Cerimônia saúda as autoridades presentes: 

senhor Jones Diniz, da Rádio Santiago; senhor Antonio Carlos Malheiros, representando o Sindicato 

Rural; senhora Marli Bortolozo, secretária de Saúde, senhores Gelson Limana, Claudio Souza e 

Claudio Irion, representando a Rádio Nova 99 e o Grupo Editorial A Folha; senhora Elizangela Dri, 

vereadora de Jaguari e Presidente da Acamvale; senhor Décio Loureiro, vereador de Santiago, senhor 

Jaques Garcia, secretário de Obras e Planejamento; senhora Adelaide Alcântara, secretária de 

Educação; senhora Lérida Pavanelo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago, 

Capão do Cipó e Unistalda; senhor Moacir Nazário (Ci), vereador de Unistalda; senhora Regina 

Dorneles, vereadora de Unistalda; senhor Marcelo Souza, secretário de Meio Ambiente; senhor Samir 

Bieger, representando a Emater; senhor Serafim Rosado, ex-prefeito de Capão do Cipó; senhor 

Arlindo Alves, vereador de Santiago, senhora Cleusa Canterle, vereadora de Santiago, senhor Érico 

Cazarteli Rosado, secretário de Administração; senhora Lucilane Machado, representando o Corede 

Vale do Jaguari; senhora Luana Diniz, assessora de imprensa da vereadora Iara Castiel e demais 

munícipes que se fazem presentes. Em seguida, convida a todos para acompanharem o Hino 

Nacional. Após o Mestre de Cerimônias faz a leitura de correspondência recebida do Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Marco Peixoto, parabenizando a Câmara 

de Vereadores pela iniciativa em homenagear o município pelo seu aniversário, e a leitura de 

correspondência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago, Capão do Cipó e Unistalda 

parabenizando o município pelos seus 13 anos de emancipação. Após o Mestre de Cerimônia faz a 
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leitura do histórico do município de Capão do Cipó. Após o Mestre de Cerimônia convida os presentes 

para cantar parabéns ao município. Após o Mestre de Cerimônia convida o senhor Alcides Meneghini, 

Prefeito Municipal, para fazer uso da palavra. SENHOR ALCIDES MENEGHINI, Prefeito Municipal: 

Inicia cumprimentando o Senhor Presidente Ibanez, todos os legisladores dessa Casa, as autoridades 

convidadas que nos honram com suas presenças, vereadores e também pessoas de outras 

comunidades. Diz estar muito alegre e é uma satisfação estar aqui hoje confraternizando com o povo 

do município mais um ano de emancipação político-administrativa. Município que era um sonho e que 

hoje é uma realidade saudável para todos, principalmente para aqueles que acreditaram, que foram à 

luta, que tiveram coragem, ousadia e acima de tudo tiveram persistência. Cita alguns deles que estão 

aqui hoje como é o caso do ex-prefeito Serafim, que foi presidente da Comissão de Emancipação. 

Também cita seu colega José Rodolfo que morava em sua casa na época e que era Secretário da 

Comissão de Emancipação. Diz que eles muito lutaram juntamente com mais umas quarenta pessoas 

que faziam parte da comissão, para que se tornasse realidade o que é esse município hoje. Diz que 

lembra que muitas localidades aqui pertinho de nós que tinham talvez um potencial maior que o 

nosso, como o caso de Coimbra, Espinilho, umas comunidades na época mais forte que a nossa e 

que hoje fazendo um comparativo somando as duas não chegam a metade do nosso 

desenvolvimento. Fala isso, pois é a prova que quando se cria um município se consegue trazer 

recursos, melhorias na qualidade de vida para as pessoas e foi o que aconteceu no nosso município e 

a partir daí com as administrações que tivemos do prefeito Serafim, Froner e agora dando sequência 

vimos o progresso e o desenvolvimento que vem de uma maneira acelerada, aonde isso é gratificante 

pra todos. Diz que vivemos um momento bastante saudável, pois há um ano vivíamos uma decepção, 

uma frustração de safra e hoje vimos uma realidade diferente. Diz que conversava ontem com o 

Carlinhos e que hoje se vê a alegria estampada no rosto das pessoas, dos produtores e do comércio, 

de todos aqueles que no nosso município dependem e vivem do meio rural, inclusive empresariado 

regional que sabe que o produtor tendo condições ele vai comprar e investir e todos acabam 

ganhando com isto. Diz que hoje vivemos uma realidade que é gratificante para administrador, para 

povo do município é uma realidade diferente, nós vivemos basicamente de uma cultura que é a céu 

aberto, dependendo exclusivamente do clima, e esse ano o clima foi favorável para alegria de todos. 

Diz que os preços estão bastante convidativos e isso faz com que a nossa economia deva crescer, a 

nossa economia deva pelo menos fazer com que os produtores coloquem suas contas em dia, para 

que possam voltar a investir e o nosso município com certeza vai ganhar com isso. Fala que estamos 

começando uma administração e que hoje estamos comemorando três meses e poucos de 

administração. Diz que estão procurando fazer que continue o desenvolvimento, buscando recursos. 

Relembra que já tiveram essa semana que passou em Brasília, na busca de recursos, reivindicações 

e viram também como nosso município é bem visto lá em Brasília. Também tiveram em Porto Alegre e 

viram a satisfação do pessoal que tem ligação com nós. E o Capão do Cipó, diz que pode falar pra 

todos, que está em um ritmo acelerado de crescimento e que não vai parar por aí, e tem muito que 

crescer, pois vai crescer ainda muito mais graças a pujança do povo e a aos seus colegas vereadores 

que analisam os projetos. Diz que às vezes aprovam contratação de um médico e depois vêm lhe 
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criticar, mas também quando o assunto é interessante os vereadores daqui, cita o caso do Projeto da 

Pesca há poucos dias, um projeto que chegou de última hora, em cinco dias tinham que analisar e 

aprovar uma lei e convidaram os vereadores e todos se prontificaram e o projeto, dali a três dias, 

estava cadastrado no Ministério da Pesca, em Brasília. Diz que isso é prova de que os nossos 

vereadores quando o assunto é interessante, quando diz a respeito do interesse do nosso município 

aqui, não tem cor partidária. Diz se orgulhar de fazer parte deste grupo de políticos desse município. 

Agradece a todos. Após o Mestre de Cerimônias chama os vereadores José Rodolfo de Brum e 

Regina Aparecida Araujo Weidmann para fazerem o uso da Tribuna, representando o PP e a UDP 

(PMDB, PDT e PT), respectivamente. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, representando o 

PP: Cumprimenta o senhor prefeito, senhor presidente, demais autoridades citadas no protocolo, 

comunidade de Capão do Cipó, seus colegas vereadores dos municípios vizinhos ao nosso que estão 

aqui, ex-prefeito Serafim, secretários, família Bender, pessoal da imprensa que prestigia este evento. 

Diz que se cometer algum erro irá pedir ao seu Serafim que lhe ajude. Fala que o ano era 1996, no 

Clube Aliança liderados por ele, onde se reuniu a primeira vez a Comissão de Emancipação, que foi 

constituída naquele dia pra emancipação de Capão do Cipó. Como disse Senhor Alcides Meneghini, 

fala que fazia alguns meses que estava aqui e naquela reunião no final dela acabou sendo secretário 

da Comissão de Emancipação. Fala que olhou para seu Serafim, olhou para o pessoal do Carovi e 

disse que estava apenas com quatro a cinco meses de Capão do Cipó, aí um cidadão que já morreu, 

o seu Cezimbra, lhe disse: “Não, o senhor é professor e fica mais fácil na hora das atas, e o senhor 

vai ser secretário representando a comunidade do Carovi.” Fala que então foi feito uma divisão para 

contemplar e que desde sempre se teve essa preocupação nesse município de contemplarem todas 

as comunidades, desde a formação de uma diretoria, desde a formação da Comissão de 

Emancipação, sempre foi pensado em montar as chapas e aquilo que fosse pra trabalhar pensando 

em todos os lugares do município. Diz que deu certo, montaram, foram a Porto Alegre “caçaram” aqui 

e ali, não perderam a oportunidade de 1996 ficaram com uma chama. Era uma brasinha tão pequena 

que precisavam de vez enquanto assoprar ela para não apagar por quatro anos. Fala que sabem que 

se não fosse esse assopro, nessa caminhada, nós teríamos marchado como município e isso que 

chegaram aqui no final da tarde e viram, aconteceu em treze anos. Diz que algum pouco já começou 

antes, mas em treze anos o que estão vendo no Capão do Cipó foi feito nesses treze anos, oito anos 

do seu Serafim que comprou e que fez a primeira caçamba, a primeira mesa. Fala que o Meneghini foi 

o primeiro presidente da Câmara, que era lá no Clube, em um ladinho, sem som, com cadeiras de 

palha do clube, o gabinete do seu Serafim era com divisórias de tábua de forro. Então diz que essas 

coisas lhe emocionam e deve emocionar cada um de Capão do Cipó. Fala aos que estão aqui hoje e 

devem saber que temos muito orgulho disso, desse caminho que se teve, dessa força que se teve. 

Finalizando os oito anos do seu Serafim, veio o seu Osvaldo Froner, que deu uma ‘cara’ também pelo 

município e que no governo dele tivemos o acesso asfáltico, tivemos o asfaltamento na maioria das 

ruas, que investiu nas comunidades do Carovi, que fez e aconteceu também no município e hoje 

temos aqui os cento e poucos dias do seu Alcides Meneghini, que na sua programação, quando 

concorreu, comprometeu-se com o futuro de Capão do Cipó, com a saúde, com a educação, com a 
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produção primária e ganhou a eleição e está administrando. Fala que todos da bancada do PP, 

apóiam aquilo que tem de ser apoiando, que é do interesse de Capão do Cipó. Fala ao prefeito 

Meneghini que qualquer projeto que entrar aqui nessa câmara, mesmo que seja aqueles em cima da 

hora, no que depender da bancada progressista o prefeito vai ter apoio porque é para nosso 

município. Então diz que esse é o lema da sua bancada, irão trabalhar, irão fiscalizar, irão discutir, 

tem algumas brigas aqui, e os que são vereadores sabem que o trabalho político é feito com amor e 

às vezes até ultrapassa os limites, mas no fundo todos os nossos vereadores sempre querem aquilo 

que é o melhor para Capão do Cipó, aquilo que é de interesse para Capão do Cipó, que é a cada 

momento, cada ano, e diz que para ano que vem já fiquem convidados para voltar aqui no décimo 

quarto ano e que certamente já vai estar com um pouquinho da cara que o Meneghini vai dar ao 

nosso município de Capão do Cipó, e no final dos quatro anos certamente a marca assim como o seu 

Serafim deixou, como Froner deixou certamente o seu Alcides Meneghini irá deixar e isso o tempo vai 

dizer. Diz que não pode esquecer de citar alguns nomes que já não estão aqui, o seu Cezimbra, o 

Onerom, o Tacildo Nascimento, o seu Eufrides, o seu finado Alcântara que são pessoas que 

realmente vestiram a camiseta, e que não estão mais aqui conosco, também liderados pelo seu 

Serafim, que acreditavam, como disse o prefeito Meneghini, num sonho, num projeto e foram à luta e 

fizeram. Diz que só fizeram este “nós”, porque tinha pessoas, não anônimas, porque faziam parte de 

Capão do Cipó, mas porque estavam sempre presente. Cita o nome do seu Alfredo Bender e da sua 

família que foi o financeiro da nossa Comissão de Emancipação, e em nome da família do seu Bender 

cita as galinhadas, os carreteiros, tudo que era feito para que nos pudesse bem receber aquelas 

reuniões semanais, quinzenais e às vezes até duas por semana, que eram necessárias para juntar 

dinheiro, para juntar cem reais, que era para ir a Porto Alegre participar de reunião e aí quando nós 

não pudemos, em 96, diz que vai dar uma retornada, precisamos manter isso por mais quatro anos, aí 

faziam coleta de novilhas, e o município chegou. Então finalizando suas palavras, diz para todos os 

visitantes, a comunidade que está nos ouvindo através da nossa rádio comunitária, pede para que 

analisem bem, pois antes nem sonhavam com uma rádio, nem sonhavam com o acesso, nem 

sonhavam com o posto de saúde montado com médicos de várias especialidades, com ambulâncias 

levando nossos doentes que precisam sair daqui, com patrolas, com caçambas, com carros oficiais, 

com funcionários públicos, com a rede municipal de professores, fantástica, liderada pela secretária 

municipal de educação, professora Adelaide. Ressalta então que isso era um sonho que tinham, eram 

necessidades que tinham, pois viam que Santiago, município mãe, usando nosso dinheiro e nós 

poderíamos, certamente, e como ficou provado, nós fazer mais por Capão do Cipó. Por fim agradece 

a confiança depositada pela sua bancada em fazer a sua fala, agradece aos seus colegas Alacir, dona 

Marilene e o Diego e diz para todos que acha que procurou fazer aquilo que tem que ser feito, pois 

certamente Diego era um guri na época de emancipação, o Alacir também e a dona Marilene com seu 

marido sempre nas reuniões. Diz que então a gente começa cometer injustiças e diz que se ficar 

falando irá roubar a cena, então tem que encerrar. Agradece pela presença de todos de Capão do 

Cipó, diz ao seu Serafim, que é um município muito charmoso, que é o município mais charmoso que 

nós temos aqui na região, e diz ter muito orgulho de dizer que é de Capão do Cipó e as pessoas 
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sabem, conhecem e sabem que nós temos aqui uma das maiores produções de soja, trigo, uma 

produção altamente tecnificada que certamente daqui a quinze a vinte anos irão ver um município 

muito maior e totalmente estruturado com condições que uma cidade grande deve ter. Muito 

Obrigado.  VEREADORA REGINA APARECIDA ARAÚJO WEIDMANN, representando a UDP - 

PMDB, PDT e PT: Cumprimenta o presidente, a Mesa, autoridades já nominadas, imprensa, 87.9 e 

demais pessoas presentes. Agradece a bancada da UDP que a escolheu para fazer o manifesto em 

nome da UDP. Após as belas palavras do colega, diz que, hoje, Capão do Cipó está comemorando 

treze anos de emancipação político-administrativa e nesses treze anos nós temos muita história boa 

para contar. Temos a força de nossa gente, que juntos trabalham para formar uma administração 

voltada para a sustentabilidade, para o progresso e para a atenção dos cipoenses. Hoje, a seu ver, 

estamos comemorando o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Diz o passado por tudo 

isso que o colega Rodolfo falou, e pelo que batalhamos, pelo que foi enfrentado e pelo que foi 

vencido, e em respeito a um grupo de pessoas lideradas pela pessoa do seu Serafim Garcia Rosado, 

que batalhou muito, mas que jamais desistiu, e graças a todas essas lutas que hoje nós estamos aqui. 

E ao presente por que estamos aqui, crescendo, caminhando, vencendo. E ao futuro, acha que o 

futuro vislumbra boas notícias e, principalmente, a superação dos obstáculos em termos de 

administração. Diz ao prefeito Meneghini que os obstáculos são relacionados à administração, ao 

secretariado, aos vereadores, pois a gente tem que se tornar cada vez melhor pro nosso povo aí fora. 

Enfim, temos muito que festejar, mas a maior, a principal causa, acha que é você, cidadão desta terra, 

que é o valor maior da trajetória até aqui. Parabeniza a cada cipoense, aqui do nosso município, que 

fazem do Capão do Cipó um lugar maravilhoso de se viver, de morar, de trabalhar, de ter os filhos, ter 

estudo aqui. Parabeniza a todos e a todas as pessoas que gostariam de estar presentes, hoje, e não 

puderam estar, por estarem nas lavouras colhendo o sustento financeiro de nosso município e o 

próprio deles. Colhendo o ouro, que é a soja, que é o braço forte aqui do nosso município. Disse ano 

retrasado, aqui, se nós fecharmos os olhos e lembramos, há treze anos, aqui onde estamos ou era 

lavoura ou campo. Não tinha nada disso, não tinha prefeitura, não tinha posto, não tinha asfalto. 

Então, tudo que passamos e enfrentamos, com as diferenças políticas, mas pelos mesmos ideais, 

valeu a pena, pois, hoje, não precisamos sair fora do município para resolver as coisas, muita coisa se 

consegue resolver aqui. Aproveitando a ocasião, que é especial, gostaria de dizer ao prefeito Alcides 

Meneghini e ao vice-prefeito Anselmo, ao secretariado, a todos os funcionários da prefeitura, aos 

vereadores, deseja, já que é uma nova administração, quarto mês de mandato, muito sucesso, 

bastante competência, responsabilidade, honestidade, por que como vereadores e administradores 

têm que dar o melhor para o povo. Enfim, o povo merece o melhor de seus políticos. Parabeniza 

Capão do Cipó, e que o comércio continue investindo no município, acreditando, plantando aqui, para 

fazermos de Capão do Cipó um município maior, cada vez mais. Após o Mestre de Cerimônia convida 

o vereador Ibanez Garcia dos Santos, Presidente do Legislativo, para fazer o uso da palavra. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Presidente do Legislativo: Diz estar mais habituado 

a falar da Tribuna. Cumprimenta o prefeito Alcides Meneghini, o seu vice, Anselmo e uma pessoa, a 

qual teve o prazer, juntamente com o colega Jairo, em uma palestra da UVB, na cidade de Porto 
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Alegre, de conhecer e apresentar aos cipoenses, seu Renato Zanella, sociólogo, que possui um vasto 

conhecimento na área de legislativo. Diz ter ficado surpreso pelo conhecimento do seu Renato, por 

isso, hoje, está aqui em nome de todos os colegas vereadores da Casa, pois passou por aqui a 

aprovação para estar aqui. Diz que é mérito de todos os colegas vereadores o seu Zanella estar aqui 

nessa noite. Cumprimenta o representante do 5º RPMon, Sgt Valdemar. Quebra o protocolo e cita o 

nome de todas as autoridades presentes, tais como: Jones Diniz, da rádio Santiago, ao qual diz ser 

bom estar presente, pois sempre foi parceiro para divulgar os interesses do município. Cumprimenta 

seu Antonio Carlos Malheiros, representando o Sindicato Rural; Marli Bortolozo, representante da 

Secretaria de Saúde do Município, senhor Gelson Limana que é editor e dono da Nova 99, sempre 

levando os interesses do Capão do Cipó, cada vez mais longe; Claudio Irion, da Folha Regional que 

irá começar a fazer a cobertura da Câmara de Vereadores; Elisangela Dri, presidente da Acamvale, 

Décio Loureiro, seu amigo e companheiro, vereador de Santiago e assessor deputado Afonso Hamm; 

Jaques, secretário de Obras; Adelaide Alcântara, secretária de Educação, Lérida Pavanelo, que 

representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, muito bem colocado pelo prefeito Meneghini a 

importância que é o Sindicato no nosso município e na região. Diz que o que ela faz para o pequeno 

produtor da agricultura familiar é importantíssimo. Cumprimenta Moacir Nazário, vereador de 

Unistalda; Regina Dorneles, vereadora de Unistalda; Samir Bieger, representando a Emater; seu 

Serafim Rosado, ex-prefeito de Capão do Cipó, que muito trabalhou e se dedicou em prol desse 

município, e como disse o colega Rodolfo, se estamos aqui, é por que o seu Serafim teve uma grande 

parte de contribuição à frente da comissão de emancipação. Cumprimenta seu Arlindo Alves, 

vereador de Santiago; Cleusa Canterle, vereadora de Santiago; Erico Rosado, seu amigo e ex-colega 

da Casa e hoje secretário de Administração; Marcelo Souza; representantes e funcionários do 

Corede, uma grande entidade presidida pelo seu Gioda, que é o Corede Vale do Jaguari, senhoras 

Luana e Lucilane. Diz que a Luana é filha de seu amigo Jones Diniz, da rádio Santiago. Lembra o 

nome de pessoas que foram muito importantes na implantação desse município e nessa data que 

estamos comemorando hoje, juntamente com todos, pois os cipoenses são o motivo de os vereadores 

os estarem representando e termos essa município instalado. Cita os nomes, pois é importante ficar 

nos registras dessa Casa: seu Alfredo Ido Bender, tesoureiro; Anselmo Ávila, 2º tesoureiro; Ivandir 

Antonio Cristofhari, conselheiro fiscal - in memorian; seu Sadi Reimann, conselheiro fiscal; seu José 

Cleber Tamiosso; Valdemar Cortes da Silva; Neomir Alcântara; Roberto Dani, Serafim Rosado, que foi 

presidente da comissão de emancipação desse grande município; seu Elso Engleitner; seu Osvaldo 

Froner e seu colega e amigo José Rodolfo de Brum. Cumprimenta o ex-prefeito de Roca Salles, seu 

Marco Devis que veio conhecer a nossa terra. Irá salientar, brevemente, pois quer deixar ao seu 

amigo Renato Zanella que irá fazer uma palestra. Diz que tinha que agradecer a cada um, diz que 

muitos produtores não estão aqui, hoje, pois estão colhendo os frutos, nosso ouro cipoense. Sente-se 

feliz, pois sempre disse na Casa que antes do ‘cara’ ser prefeito ao menos tinha de cruzar por uma 

Câmara de Vereadores, pois se errarem, irão errar sabendo dos erros e não por não terem 

conhecimento. Diz ao prefeito Meneghini que de 2001 a 2004 teve o prazer de ser seu colega 

vereador, onde fizeram grandes trabalhos juntos, ao qual muitos colegas já salientaram aqui que 
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muitas vezes não tinham uma cadeira para sentar. Cita que, hoje, estão trabalhando de cabeça 

erguida por cada vez mais o engrandecimento de Capão do Cipó e tem certeza, como disse aos 

outros prefeitos que passaram por aqui, seu Serafim que fez a parte dele quando assumiu, seu 

Osvaldo Froner que fez a parte dele a frente da prefeitura, e tem certeza que seu Meneghini irá fazer 

um grande governo para o povo cipoense. Ressalta que após eleitos tem responsabilidade com cada 

um, e disse, hoje, que se fosse por problemas políticos seus, teria que trabalhar só para uma sigla, e 

acha que não e que essa mentalidade tem que mudar, pois o ‘cara’ quando senta na cadeira tem de 

trabalhar por quem o colocou na cadeira. É seu pensamento. Diz que a sigla só serve para se eleger. 

Diz ao amigo Décio Loureiro, que o único benefício da sigla é para se eleger, pois para trabalhar não 

serve para nada, e até muitas vezes atrapalha. Diz que o povo, esse sim, para eles têm que dar a 

cara pra bater, cada diz, em cada esquina e trabalhar cada vez mais para o engrandecimento de 

Capão do Cipó. Registra a presença do amigo e ex-secretário Renato Bender, que está chegando 

agora, um companheiro que estava colhendo soja para ajudar pagar os salários e para engrandecer 

cada vez mais o município. Agradece a presença de todos. Após o Mestre de Cerimônia convida os 

presentes para acompanhar o Hino Riograndense. Após o Mestre de Cerimônias faz a leitura do 

currículo do senhor Renato Zanella, sociólogo, e o convida para dar início à palestra, que teve por 

tema básico os benefícios das emancipações municipais. Verificando não haver mais nada a tratar o 

senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene, agradecendo a 

presença de todos e convidando para uma confraternização nas dependências da Câmara de 

Vereadores. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, será devidamente 

assinada pelos presentes. Capão do Cipó, 16 de abril de 2013. 

 

 

 


