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ATA N° 02 / 2016 (Ordinária) 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, 

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

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

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

nossos trabalhos”. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de 

seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Comenta que hoje esteve visitando as comunidades, 

juntamente com os colegas de oposição, e andando pelas estradas as pessoas lhes pedem serviço de 

obras e patrolamento. Diz ao colega Ibanez que foi um pedido da localidade do mesmo, para que seja 

feito patrolamento e cascalhamento na estrada que desce ao Diego Nascimento, no Rincão dos 

Palharini, e na estrada do Miguel e do seu Adão, com patrolamento e umas cargas de pedras. Esteve 

visitando essa Casa, moradores lá da localidade da Real, onde o prefeito ganhou duzentos litros de 

óleo diesel para fazer as estradas, e esse morador colocou que até hoje “não deram as caras” para 

retirar esse óleo e fazer o serviço. Diz que ele pediu que o Executivo mandasse uma patrola lá para 

fazer a estrada da Granja Real, passando o Paulo Nicola. Cita o quanto nossa cidade está ficando 

suja de brejo, e atrás da prefeitura dá medo de ver o brejal tomando conta, assim como atrás do Posto 

de Saúde que é uma vergonha o jeito que está, sendo que é a saúde de nosso município. Pede que 

tomem providências. Comenta aos colegas Ibanez e Regina, que são vice-presidente e presidente da 

feira, a qual falta poucos dias para começar e só se enxerga o brejo na frente e as globe e os galpões 

não se enxergam mais. Comenta que o colega Ibanez está dizendo que não vai sair mais a feira. Fica 

preocupado, pois tem pouco tempo para começar o serviço e do jeito que está irão levar tempo para 

tocar o serviço e sair uma boa feira. Diz ser esse o questionamento. Foi cobrado pela comunidade 

sobre uma empresa contratada, dias atrás, pelo município para fazer limpeza no campo de futebol e 

da Expocipó. Cita que essa empresa foi contratada no dia vinte e um de outubro de dois mil e quinze, 

por quatro meses determinados pela licitação, para fazer limpeza no pátio do campo de futebol e no 

parque da feira, e dia vinte e um, agora domingo, irá vencer o prazo dela. Pelo que sabe e tem fotos, 

diz que os funcionários públicos que pintaram e roçaram o campo, molhando no dia a dia. Diz ter 

coisas erradas e essa empresa que ganhou licitação nunca mais pode ganhar serviço aqui, pois não 

prestou serviço para a comunidade. Diz estar lá para quem quiser ver, tem fotos para mostrar. Diz que 

tem coisa errada ou essa empresa não existe. Fala que foi pago mais de sete mil reais, que podia ser 

investido na Saúde. Essa é a questão que levanta. Deixa ao colega Miguel, Líder de Governo, que 

explique melhor o contrato. Acha que a colega Regina também está sabendo desse contrato, e a 

comunidade está cobrando esclarecimento, o qual tem que ser dado. Ressalta que se foi contratado 
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tem que prestar o serviço, ou nunca mais participar de licitação aqui, pois se só vem ganhar o dinheiro 

e os funcionários públicos “pagar o pato” e fazer o serviço dela não adianta vir só para dizer que tem 

uma empresa aqui que está levando o nosso dinheiro embora. Diz que isso não querem que aconteça 

aqui e que vão fiscalizar, vão ao Ministério Público, que é o dever, e esse dinheiro foi tirado do nosso 

povo e vai ter que ser explicado qual é o motivo que não foi feito esse serviço. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Cumprimenta ao Renato, da rádio Cipoense que se faz presente, e diz que o 

tem acompanhado e que o mesmo é um grande Gremista, e que é muito importante, mas que para 

existir os gremistas tem que existir os colorados, e esse é o destino. Diz concordar com o colega 

Diego sobre as estradas, pois encontrou o Miguel, ainda hoje, e ele falou que realmente está ruim a 

estrada dele e do Diego, só não entende por que a patrola fez todas as entradas dos Palharini e ficou 

lá. Diz não conseguir entender, pois entrar e fazer o serviço e deixar dois lugares, que vai transporte 

escolar, não admite. Fala que quem sabe irão voltar, mas não retornaram ainda. Acha que o prefeito 

tem que saber que deixaram pela metade o serviço no Rincão dos Palharini e as pessoas da 

comunidade tem razão em reclamar. Comentou com o prefeito ainda hoje sobre os pontilhões, que 

tem que ter um conserto imediatamente, o do Passo da Areia e o do finado Cardinal, no finado 

Martimiano, estão simplesmente sem as pranchas em cima. Frisa que estamos a menos de um mês e 

meio de começar a colheita da soja, e a maioria da soja que vai sair será destino Passo da Areia, não 

tem como sair pela 377, pois não vão colocar caminhões e carretas, sendo que aqui a estrada é 

melhor e irão optar por estrada de chão e se não houver o conserto não irá resistir colocar caminhões 

pesados. Colocou ao prefeito e ficou para essa semana o conserto, e isso que pede. Não consegue 

entender e até pede apoio dos colegas, pois ambos foram a Porto Alegre, acompanhou o colega 

Rodolfo que foi lá e até o prefeito foi interessado na RS 377, mas diz que os ‘caras’ não estão fazendo 

a mínima. Ressalta que parece que eles vão lá, tem data, dia e hora para começar. Diz não ter nem 

palavras para dizer a essa gente, e que quando falam em política as pessoas estão com nojo. Cita 

que nunca viu um ano, e irão ver nas urnas, onde as pessoas não gostam nem de ouvir falar em 

política, chegam estar anojadas, pois confiam nos ‘caras’, colocam lá e ficam de enrolação e mentira. 

Cita que a 377 é uma vergonha, principalmente por que toda a produção, não só daqui, mas toda a 

região de Ijuí e Santo Ângelo que passa por aqui e é um caos. Cita que hoje viu uma ambulância 

vindo e sem condições de andar, impraticável. Questiona o diz de uma emergência, o que se vai 

fazer, pois tem que andar mesmo. Não sabe se tem que trancar de um tudo e não abrir mais, pois 

estão levando na brincadeira e só mentem lá que é tal mês, tal dia, vira o ano e vão começar e não 

botaram uma carga nem para tapar os buracos. Diz ser uma coisa complicada, mas espera, e que 

cada ano um trem que fazer a sua parte, assim como o colega Rodolfo fez, Jairo fez, e demais 

fizeram aqui nesses quatro anos, pelo menos tentar, pois cruzar os braços e ficar esperando achar 

que é pior. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 87.9. Agradece a presença da 

assessora de deputado, presenciando a sessão, e teremos uma boa notícia, pelo menos da 377. 

Inicia parabenizando o Cailir, presidente do CPM, ao Nelson Vielmo, esposo da diretora e demais pais 
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que ajudaram, assim como a direção da escola, na organização, limpeza e pintura da escola Julio 

Biasi para o início do ano letivo. Diz que é a união que demonstra que temos condições de embelezar 

tudo aquilo que temos de bom no nosso município, em especial nossa escola Julio Biasi. Com tristeza 

diz que dia doze, sexta-feira agora, perdemos o Adroaldo Loureiro, vítima de câncer, segundo vice-

presidente do Tribunal de Contas atualmente, natural de Santo Ângelo/RS, odontólogo e advogado, 

fundador do PDT; Em Santo Ângelo foi vereador, prefeito e deputado Estadual por 04 (quatro) 

mandatos. Foi secretário Estadual do Trabalho e Ação Social. Presidente da Companhia de Habitação 

do Estado (COHAB-RS) e fundador da Associação Municipalista (AGM); Recebeu diversas 

condecorações e medalhas pelo seu trabalho prestado ao município de Santo Ângelo, ao Estado, 

Prêmio Mérito Legislador, Mérito Político, entre outros. Entre suas leis mais importantes estão: Lei dos 

Desmanches; Políticas Anti-Bullying; Lei que determina assento nos estabelecimentos bancários para 

aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência e gestantes; Instituiu a Semana de Promoção da 

Saúde Bucal no Rio Grande do Sul; Lei que Instituiu a Semana Missioneira no calendário de eventos 

do Estado e Instituiu o Programa de Garantia de Renda Mínima familiar, e no discurso de posse no 

TCE-RS, em 2011, citou um provérbio: “O homem é capaz de promover ações, mas as maiores é o 

destino que as dirige pessoalmente”. Cita que quis o destino que nós perdêssemos esse grande 

homem, batalhador, cidadão honrado, honesto, cuja vida foi inteiramente dedicada à causa pública, e 

que soube, sobretudo, honrar sua Missão aqui na Terra. Agradece aos colegas que devem ter 

assinado a moção de pesar a família dele, ao atual deputado Eduardo, filho dele e a toda sua família. 

Cita que as estradas nossas, estão praticamente todas recuperadas, alguns probleminhas sempre vai 

ter, mas as do Passo do Tibúrcio, Tupantuba, Passo do Valo, Rincão dos Vargas, Progresso, 

Inhacapetum, que sempre falavam. Diz ser uma pena que não chove, e que Deus mande, pois a 

agricultura está precisando, mas enquanto não chove as estradas estão ótimas. Diz saberem que o 

problema maior é quando chove bastante, mas que Deus mande a chuva. Comenta que esteve 

reunido, hoje no gabinete, o pessoal da Chrenor, junto com os engenheiros da Província, conversando 

sobre as casinhas que não saem, e que o pessoal julga e coloca a culpa no prefeito, dos quais hoje 

foram chamados até de sem-vergonha dentro do gabinete, de corruptos, safados, pois o dinheiro saiu 

de Brasília, e passar por cinco empresas e chegar até esses ‘coitados’ que estão fazendo as casas, é 

complicado. Cita que todos sabem que o nosso prefeito financiou no Damian materiais para eles, em 

seu nome, e as casas não saem nunca. Diz ao Cailir, que está presente e é um dos beneficiários, e 

aos demais, que façam um grande levante e a hora que esses ‘caras’ pisaram aqui, novamente, irão 

fazer um grande manifesto e não sabe se eles saem daqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Cumprimenta a Tatiana, assessora do deputado Bianchini, o qual pela quantia de 

votos, foi o que mais pegou votos aqui, e está de parabéns, pois é um ano difícil e não é fácil. 

Parabeniza ao Cailir, do CPM, e aos demais pais, mas que a obrigação de manter o colégio limpo e 

organizado é do município, pois o colégio é do município, mas os pais tiveram que fazer sua parte, se 

não fosse o Cailir e demais pais, não pode ajudar, ia começar um ano difícil. Diz que a cara do 

município hoje, quem quiser pode ir a qualquer lugar, o retrato está trás da prefeitura onde o mato 
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tomou conta, o brejo pelos galpões e não são capazes de limpar aquele pedaço, e o Posto de Saúde. 

Diz que qualquer um pode sair e ir ali olhar. Cita que tem computador e televisão atirados no pátio da 

prefeitura, entre o prédio e o muro, que saiam e olhem. Frisa que se não são capazes de limpar dez 

metros quadrados, imagina o resto. Diz ser graças aos pais que fizeram a limpeza que as aulas estão 

começando, pois não tem mais comando. Diz que o colega Jairo está certo que as estradas estão 

boas por que não choveu, mas não tem secretário. Diz que quando tinha secretário não faziam as 

estradas. Não sabe se era alguma coisa contra o João Vargas que o prefeito não deixava trabalhar, 

pois maquinário tem, estão devendo, mas tem. Diz que tem caminhão, tem patrola e carregador, todos 

novos, e se não fazem, é por que não querem, como sempre diz. Fala que tem coisas que com uma 

simples ida e vinda, faziam as sarjetas e as estradas estavam muito melhores. Cita que a safra está aí 

e a 377 não dá nem para falar, pois como um repórter disse, o nosso governador até hoje não disse 

para que veio, faz um ano e pouco que está lá, e ‘meia-boca’ e vai ser assim os três anos, tenham 

certeza. Sobre a água no município, diz ser um caos, e ali na cooperativa nunca tem água de tarde 

para tomar banho, e acha que está assim em quase todo município, e no interior também. Fala que 

tem um poço na praça, quebrou o cano, faz um ano, e vão perder por que não conseguem tirar a 

bomba. Fala que irão fazer outro, sendo que com dois ou três mil reais tira a bomba e recupera o poço 

que está pronto e não precisa fazer outro. Sempre diz que o secretário não mora aqui e não precisa 

de água, que é o “Faz Tudo”, como diz a ele em qualquer lugar, seja na câmara, tendo imunidade ou 

não, diz, pois é uma vergonha. Diz que a água da Funasa, que o governo federal mandou, lá no seu 

Irineu trancou uma bucha de capim e tinha uma cobra na torneira. Diz que o município teve que 

comprar a peça e cola, pois é um cano especial, que tem chip e iria dar problema e tiveram que fazer 

isso. Fala que já começaram os problemas em uma rede que era para vinte ou trinta anos não 

incomodar e está lá o problema, e o município atendendo a demanda. Fala que os guris que 

trabalham na água não vencem correr, é bomba estourada, a AES Sul é um caos, a luz vem a cento e 

setenta e duzentos e noventa, e não tem o que aguente. Diz ser uma vergonha. Sobre limpeza da 

feira, do parque, diz a colega Regina, como Presidente, que lamenta, assim como o colega Ibanez, 

como vice-presidente, pois pagaram para uma empresa, a qual tem o contrato, e que ainda assinaram 

de caneta, para dois galpões e dez hectares ponto sete e não foi executado nada. Fala que está junto 

o campo de futebol e tem foto e tudo. Não sabe quem, mas alguém terá de pagar isso. Agradece e 

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

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Diz ser o Grêmio um time forte. Parabeniza o 

Cailir e diz que o mesmo esquema que ele fez aqui, lá no Carovi, liderados pelo Miro, pintaram a 

escola, praticamente está pronta. Cita o Negro, o Jader, o Emílio, sua pessoa, o Olmir, o Lilo, o Hélio 

Donini, o Zeca e ao meio-dia a dona Marilza e a Gislaine fizeram uma galinhada, e no sábado e 

domingo retrasado, praticamente, pintaram toda a escola. Fala que sábado e domingo, novamente, a 

comunidade irá deixar pronta a escola, alguns retoques estão fazendo toda essa semana, senão as 

coisas não andam. Cita que todos sabem muito bem que a escola, onde os pais se envolvem, ela é 

diferenciada. Parabeniza a todos. Tece alguns comentários, a exemplo do que disse esses dias 

quando falou do governador e lhe disseram que esqueceu que tem duas secretarias com pessoas de 
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seu partido. Diz não ter esquecido, só acha que são pessoas que resolveram rasgar os votos deles, e 

essa é a verdade. Tanto o Pedro Westphalen e o Ernani irão vir fazer o que aqui, questiona, pois em 

quatorze meses se não dá ao menos para fazer um tapa-buraco nos maiores, exemplo deixar na 

Esquina Palmeiros alguns lugares, mas os buracos mais isolados, mais longes, tapar e colocar 

sinalização, e andava dez quilômetros mais ou menos e sinalizava que era bom e depois que tal lugar 

teria de andar a dez ou vinte por hora. Comenta que se sair dos Palmeiros até Santiago e for pelo 

asfalto, tem colocar quarenta vezes a marcha primeira. Cita a presença da assessora do deputado 

Bianchini, o qual tiveram lá no gabinete, e sente que o deputado, também, está de mãos amarradas, 

pois é uma pessoa que não é de enrolar ninguém. Fala que a realidade é que temos uma safra 

chegando e não temos o que fazer, e tem que ir só pelas laterais do asfalto, o que diz ser uma 

vergonha. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Cumprimenta a Tatiana, 

assessora do nosso deputado da região, popular Bianchini, do qual foi colega de aula, excelente 

pessoa e está fazendo um excelente trabalho, na medida do possível. Começa falando sobre a 

limpeza dos canteiros da cidade, até combinou com as gurias, se não limparem até amanhã, vão 

pegar uma enxada e vão limpar de novo, pelo menos na frente, que é uma vergonha. Fala que uma 

vez que foi carpida, carpiram as flores que as gurias plantaram e a sujeira ficou. Diz que quando 

chove, e que tem um tempinho, vai limpar seu pátio, arrancar a capoeira, e procura arrancar um 

pouco, pois são vergonhosos os canteiros da Avenida. Diz que esteve no Parque e diz que seu 

discurso é quase igual do colega Diego, e que tirou umas fotos, e fala que é vergonhoso, aos colegas 

Regina e Ibanez, que são Presidente e vice da feira. Diz que os implementos estão sumindo na 

capoeira, e que a rede de luz está no chão, e pagando esta empresa quatro meses, é dinheiro 

público, é muito dinheiro, sete mil e seiscentos, uma empresa fantasma, cabe denúncia, e vão sim a 

Promotoria, querem explicação disso, pois quem fez o serviço foram os funcionários públicos, e que 

esses sim são merecedores deste dinheiro, e que deem para essas pessoas que, realmente, 

trabalharam e não trazer uma empresa fantasma para receber o dinheiro, que, com certeza recebeu, 

contrato de quatro meses e não houve uma limpeza pelo tamanho da capoeira que tem. Fala que tem 

pneus cheio de água, e quinta-feira o Exército vai estar aqui para fazer acha que uma limpeza, vai vir 

acha que ajudar o Capão do Cipó a fazer uma limpeza ou uma vistoria. Pede que limpem pelo menos 

a água dos pneus que estão jogados no parque da feira, e é vergonhoso. Pede ao colega que 

explique sobre a situação desta empresa. Diz que recebeu uma ligação de uma mãe, hoje quando 

estava vindo de Santiago a tardinha, que ano passado pegaram a filha dela em casa, ela faz o 

segundo ensino médio no Carovi, mora no município de Tupã e que este ano não vão buscar porque 

é outro município. Questiona, pois se o bloco da família, o bloco de produtor é do Capão do Cipó, os 

títulos eleitorais são daqui do Capão do Cipó, porque essa família não pode ser beneficiada com o 

transporte escolar se o ICM fica aqui. Diz achar ser um descaso, isso que a educação é privilegiada. E 

sobre os pontilhões, diz ao colega Ibanez que passou por um hoje a tarde, e é verdadeiro e que 

carreta não vai passar ali com produtos, e o asfalto está pior ainda. Fala que foi questionada pelo 

Ronei, indo ali pelo asfalto na Rosângela, por que os funcionários do Demac foram lá tirar o medidor 
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da água da casa dele, e ele lhe perguntou que será que a prefeitura não tem outro medidor que 

tiveram que vir buscar o dele. E sobre a água lá no seu Irineu, diz ser verdade, pois viu casca de 

cobra, dentro de uma caixa de fossa, que estava se desmanchando nos canos e que deu até dor de 

barriga em todo mundo lá para cima. Frisa que mais de mês ele já vinha falando com o Anselmo 

sobre isso, e a cobra devia estar trancada, se desmanchou, pois abriu os canos e fez uma limpeza e 

era pedaços se desmanchando. Ressalta que viu casca da cobra. Parabeniza o trabalho do CPM da 

escola Júlio Biasi e lá do Carovi, do ensino médio, e diz que o CPM é muito importante, sempre foi, 

junto com a direção, e aos pais que colaboraram, pois é um serviço muito importante e que os  alunos 

e crianças são merecedores de, pelo menos, sentarem, brincarem. Diz que no pátio da escola Julio 

Biasi no lugar de pedras tinha quer ser plantado grama para as crianças correrem e brincarem. 

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

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Irá tentar mudar 

o rumo da conversa e falar algo produtivo e que interesse e justifique, muitas vezes, o que ganham 

aqui. Nesse sentido fala sobre Cadastro Ambiental Rural, que dia cinco de maio de dois mil e 

dezessete estará vencendo e os produtores rurais, possuidores de um mil, duas mil, três mil ou mais, 

e possui um pedaço de terra, tem que entregar esse cadastro. Cita que o pessoal se apavora e acha 

que isso é um bicho de sete cabeças, mas a verdade é simplesmente para deixar a propriedade 

dentro das normas ambientais. Cita que propriedades com até quatro módulos fiscais o pessoal não 

precisa se assombrar com aquela história de vinte por cento de reserva legal, pois se o produtor não 

mexeu nessa área, não desmatou, após dois mil e oito, a reserva legar se justifica, pois está lá no 

local e todo mundo terá uma beira de sanga ou restinga que pode ser deixado como reserva legal. 

Frisa que é simplesmente botar isso no cadastro e enviar e a pessoa vai estar apta a retirar seu 

financiamento, pois o cadastro será pedido para Pronaf e qualquer pedido de financiamento. Alerta a 

comunidade que se adiante, e o Rio Grande do Sul é o estado que está mais atrasado nessa questão 

de cadastro. Fala que o pessoal do assentamento não precisa se preocupar, pois é área do estado ou 

do Incra, responsabilidade do estado ou da União, e o cadastro é para possuidores de imóveis rurais 

fora de assentamento. Fala que já tem profissionais atuando na área e é questão de não temer fazer 

esse cadastro. Diz que os agentes do PIM, amanhã, estarão fazendo capacitação a respeito de 

endemias, dengue, zika vírus e quinta-feira estará o Exército aqui, não para fazer limpeza, mas para 

visitar as propriedades e orientar. Ressalta que não dá para levar na brincadeira, pois é uma coisa 

séria e se sabe que está cada vez mais e eles vão estar, juntamente com o PIM, visitando as 

residências no sentido de orientar e fazer com que as pessoas possam evitar algum problema futuro e 

não para fazer limpeza, que se sabe que não se brinca com esse tipo de situação. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza o senhor Cailir e 

todos do COM, ao Senhor Nelson, aos funcionários e professores, e diz que ficou bonita a escola de 

nossos filhos. Comenta sobre a grande reunião, hoje, com os pais, e que os pais aqui do Capão do 

Cipó estão de parabéns, como o colega Diego viu, pois participaram em peso da reunião. Diz ser 

muito importante isso, de, também, fazerem parte da vida escolar dos filhos, não só colocar ali e 
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deixar a responsabilidade nas mãos dos professores. Deseja, em nome do colega Jairo, seus 

sentimentos pelo falecimento desse grande político, como o colega disse, o Adroaldo, e que seu pai 

se fez presente todo tempo no velório, e como lhe disse ajudou a carregar o caixão, embora não 

sendo do mesmo Partido, mas era um grande amigo e uma pessoa que ajudou muito sua família em 

Santo Ângelo. Agradece a presença da assessora do Deputado Bianchini, que se faz presente. Fala 

que esteve em reunião, pela manhã, com praticamente todos os funcionários da Secretaria de Obras, 

aos quais agradece de coração por terem a recebido muito bem, e que foram extremamente 

educados, e que estava presente o Renato, que é funcionário e está aqui. Diz que foi falar com eles a 

respeito da feira, para eles participarem, trabalharem e pegarem junto, fora do horário de expediente, 

mas sentiu que eles estão extremamente magoados com a administração, e que vão trabalhar todo o 

período de expediente, estão dispostos a trabalhar, mas fora do horário de expediente, por enquanto, 

ainda não. Deixou claro a eles que essa decisão que eles tomaram em conjunto, não é que eles estão 

prejudicando a sua pessoa e nem o seu Alcides, pois a feira não lhe pertence e muito menos ao seu 

Alcides Meneghini, pois todos sabem que a Feira é uma coisa do município. Sabe que estamos 

enfrentando um momento de crise, mas como disse a eles, o povo do Capão do Cipó trabalha muito 

aqui, e a vida não é só trabalhar, o nosso povo aqui merece um pouco de entretenimento, e essa feira 

não teve quem não foi,quem é aqui do Capão do Cipó, mora aqui que não pegou sua mulher e seus 

filhos e foram lá na feira passada e retrasada, sentou, tomou sua cervejinha, levou filho, assistiu um 

show e se divertiu. Fala que a feira não é só para divulgar o Município a âmbito Regional e Estadual e 

quem sabe âmbito nacional, a feira é, principalmente, para contentar o povo que mora aqui, dentro do 

nosso Município, que elege seus governantes e paga os salários, e sim, divulgar ele e fazer negócios 

e trabalhar o agronegócio. E diz que está vendo este negócio da feira, e que só vê falar aqui que a 

feira está suja, está isto e aquilo, mas não vê ninguém se disponibilizar a lhe ajudar. E diz a colega 

Marilene que queria muito essa enorme disposição que a colega tem de vir aqui, muitas vezes de até 

debochar, não sabe se é de sua pessoa, crê que não, acha que deve ser da parte política em relação 

à feira. Gostaria que a colega Marilene chegasse e dissesse que vai arregaçar as mangas e trabalhar 

junto. Pede que deixem a política de lado, como fez no CTG, e fazer uma feira para as pessoas que 

moram aqui, nossos filhos, para o município de Capão do Cipó. A colega Marilene fala que então a 

vereadora não minta, o que a mesma responde dizendo que não mente e se a mesma mente é 

problema dela. E sobre o contrato acha que Vereador tem que investigar sim, e diz não saber desse 

contrato e que hoje lhe entregaram lá, junto com os funcionários, chamou o seu Alcides, foi chamado 

o Jurídico, o Pinheiro, o Kappann e que não entendeu bulhufas. Fala que o que mais lhe irrita é que 

as pessoas fazem as coisas, acertam tudo e tem pessoa que a primeira coisa diz que não sabe disso. 

Se existe alguma coisa errada tem que ser descoberto, e que é a primeira a assinar embaixo, pois 

não concorda com coisa errada, não importa quem for essa pessoa, e que a feira não foi limpa, não 

foi mesmo, e se ele trabalhou foi lá no estádio, se essa empresa trabalhou, pois não falaram em 

funcionário, e sim da empresa. Fala que quem contratou e pagou foi á prefeitura, então quem vai 

responder é a prefeitura. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 
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Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Reforça o que o colega Miguel falou a respeito do 

Exército Brasileiro que irá estar quinta-feira aqui para orientar as pessoas sobre o sério problema do 

mosquito da dengue, com folhetos e orientação. Diz ter um recado do responsável pelo transporte 

escolar de São Vicente, dos alunos do IFF, que domingo ele vai sair as três horas da tarde por que as 

crianças tem que se arrumar onde chegam e se sair as cinco, no horário que muda vai sair as seis e 

fica muito tarde. Reforça que ele avisa que as trás da tarde, em frente a prefeitura, ele vai sair para 

São Vicente, que é o Caetano. Parabeniza o vereador Diego e seu irmão gêmeo Tiago que estarão de 

aniversário amanhã, muitos anos aos mesmos. Sobre o que falaram da AES Sul, diz que vai de cento 

e cinco a duzentos e noventa kilowatts, semana passada estava assim quando ligavam os pivôs, que 

caía para cento e cinco e quando desligava ia para duzentos e noventa. Fala que o pessoal perdendo 

leite, as luzes oscilando, sem fundamento, sendo que falam e brigam aqui, mas senão tomarem 

atitude não sabe o que irá acontecer, pois é serio problema que acontece. Parabeniza o Cailir, sua 

diretoria, professores, pais, direção pelo belo trabalho que estão fazendo no colégio Julio Biasi. Sobre 

o contrato que os colegas falaram da feira, diz que exige que a empresa devolva o dinheiro, pois tem 

comprovantes do caminhão da prefeitura molhando, do trator que foi arrumado do seu Chico 

Vendrúsculo para roçar a grama e ele levou sete mil e seiscentos. Quer saber qual é o ‘laranja’ que 

está recebendo esse dinheiro, pois no passado tinha ‘laranja’, e agora quer saber que nome irão dar a 

essa ‘fruta’, se é ‘laranja’ ou irá mudar. Diz ser vergonhoso. Fala que o parque da feira, são dez 

hectares, ponto sete e era para ele limpar. Frisa que vence dia vinte e um, que é domingo, e o 

contrato foi assinado dia vinte e um de outubro e sequer botou os pés lá. Quer saber quem irá 

ressarcir sete mil e seiscentos. Fala ao colega Jairo que um começou as casas e algumas caíram, e 

que esse cidadão nem começou e isso que fica indignado, pois a administração passada levado tudo 

quanto era ‘pau’ aqui por ser incompetente. Questiona a atual e como fica agora. Fala que estão 

criando até fantasma aqui para receber o dinheiro do povo que contribui. Pergunta se é isso que 

queremos. Diz ter ido hoje a prefeitura e deu uma olhadinha no que o Jaques falou, e atrás da 

prefeitura tem um monte de computador televisão contra o muro, e está lá para quem quiser ver. Fala 

que se quiserem pegar amoroso é só caminhar atrás da prefeitura que já sai com ele. Cita que atrás 

do posto de saúde é vergonhoso e torce que o Exército traga uma roçadeira amanhã, mas não irão, 

pois vem conscientizar o povo, a função deles não é isso e sim conscientizar a população sobre os 

perigos que vão ter. Fala a colega Regina que se tivessem investido cinco ou dez mil, cada ano, no 

parque da feira estaria quase pronto, faltando alguns ajustes. Fala que ano passado aprovaram aqui 

um projeto para contratar um pedreiro, antes de junho, e até hoje está lá. Sobre arborizar o parque da 

feira, nada, e algumas arvores que plantou na avenida quando foi secretário, eles arrancaram com a 

retro e botaram no campo de futebol para quem quiser ver. Diz que não plantaram um pé no parque 

da feira. Diz que não é criticar, mas se duvidarem do que fala, que olhem o parque da feira, a globe 

que está lá sumindo no meio da capoeira e dois montes de pneus que a primeira coisa que o Exército 

irá fazer amanhã é limpar de lá, todos cheios de água, um criadouro de pernilongo, e eles vão pedir 

que tirem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Parabeniza o 
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Cailir e o professor Rodolfo, e que o colega foi feliz quando disse que a comunidade tem que se 

associar nas coisas para sair. Diz que Carovi e Capão do Cipó, em nome dos mesmos, estão de 

parabéns e é só assim que as coisas andam, isso é uma grande verdade. Diz que ficou bonita a 

escola Júlio Biasi, diz não ter passado no Macedo Beltrão, mas certamente vai ficar muito bonito e dá 

uma diferença para os alunos que estão chegando. Parabeniza a todos que estão lá no COM, que a 

coisa mais valiosa da escola é o CPM, sempre disse isso. Vendo os comentários da feira, vice como 

diz o ditado: não manda, vice só assiste, trabalha, mas não manda. Fala que pelo que foi gasto na 

feira, e diz que falou ontem com o Meneghini a hora que saíram da feira, foi gastado mais de duzentos 

mil na feira e com sessenta mil diz achar que não fazem a feira. Fala tem que economizar, mas se 

dizer que orçamento da feira é de sessenta mil não faz, é um absurdo, inviável. Diz que não vai ‘torrar’ 

o seu nome, porque isso é uma ‘bomba’ e a feira não sai com este valor que estão colocando para 

sair a feira, e se eles acham que sai então vão lá e fazem, pois não faz. Diz ser inviável à vereadora 

Regina e diz não acreditar e está sendo bem sincero para vocês. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Agradece todos os 

carnavalescos que fizeram a festa de novo no ginásio este ano, os representantes da rádio que estão 

aqui, Borges de Lara que está com a camiseta do Quem Me Viu Mentiu, e que ano que vem possam 

fazer um Carnaval melhor ainda. Diz que amanhã é a última rodada do campeonato, da segunda 

rodada, do campeonato de futebol society aqui na praça, a partir das vinte horas, todos os times 

amanhã a partir das vinte horas para a última rodada da segunda fase. Quanto ao contrato dessa 

empresa parece que tem gente roubando dinheiro da prefeitura, sete mil e seiscentos. Diz ficar 

indignado em saber que no governo anterior teve uma empresa na escola que enrolou, enrolou, 

enrolou, esteve no gabinete do nosso prefeito tentado extorquir mais dinheiro, era uma obra bem 

volumosa e sete mil e seiscentos para uma empresa que o filho do Adão é o funcionário que todos 

sabem que ele estava todo o dia no campo trabalhando. Fala que se a empresa contratou só ele tinha 

que questionar, e não podem ser vereadores de terça-feira e trazer este problema só na terça sendo 

que está encerrando o contrato dessa empresa. Frisa que os colegas mesmos disseram que está 

encerrando o contrato e agora descobrirão a dois dias de encerrar o contrato que a empresa recebeu 

sete mil e seiscentos e que só tinha um funcionário trabalhando. Pede desculpas aos seus colegas. 

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

de Partido, PT: Fala do aviso que o Caetano fez para as crianças que estudam em São Vicente que o 

ônibus vai sair às três horas da tarde. Fala que na prefeitura tem “o troca troca” de milho e que agora 

tem também com os motoristas da prefeitura, pois tiram daqui e botam para lá. Afirma que isto não vai 

resolver os problemas trocando os motoristas que já estão acostumado com o povo, para tentar 

‘tampar furo’ de alguma coisa que está errada, e que estão tirando motorista e que estão colocando 

operador de motorista e o próprio quer ver daqui uns dias quantos operadores vai ter operando as 

máquinas, e que todo mundo vai querer só dirigir, pois estão trocando todo mundo e o próprio não 

sabe por que e qual é o significado. Fala ao Cailir que pode ficar tranquilo, pois vai brigar para colocar 

no mínimo mais dois operários para limpar o colégio, pois dois ou três não vence, é em torno de 

quatrocentas e poucas crianças e que então tem que ter gente para cuidar, até por que é só um 
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colégio no município e que então coloque gente para dar condições de banheiro limpo e fazer limpeza 

dentro do pátio do colégio. Afirma que vai brigar por isso, e que é desde o ano passado que o próprio 

vinha brigando, mas que tem coisas que não adianta. Fala ao Jairo que não é contra funcionário 

nenhum por que quem deveria ter feito à tomada de preço é o seu Geraldo, que é do Setor de 

Compras, que não sabe nada e que aí mandaram o Kappann, e só podem estarem achando que 

pegaram o próprio para “bobo”. Ressalta que pegaram duas empresas em Santiago que sabiam que 

era o ‘cara’ aqui, e que disseram que era para ajeitar o campo só que quem colocou foi o vice-prefeito, 

ele molhando campo, pintando e um monte de foto que eles fizeram, as quais mostra, e que eles que 

tiraram e não é os vereadores e que foi ele que colocou, e se alguém pegou dinheiro deve ser 

devolvido. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Bancada, PP: Diz estar bonita e boa a sessão. Fala que quando iniciou esses três anos uma das 

primeiras falas suas aqui, e que vai dirigir especificamente ao colega Miguel, e na época pediu que a 

primeira coisa que tinha que fazer no parque da feira era arborizar e o colega lembra disso. Depois, 

posterior, conversando com o prefeito disse ao prefeito que invista cinquenta mil por ano na feira, num 

orçamento de quinze dezesseis, dezessete milhões, o que é cinquenta mil. Diz que a partir dois mil e 

dezessete, dia primeiro de janeiro, vão assumir esta prefeitura de novo e diz que vai ser um dos que 

vai cobrar do prefeito para que pelo menos invista cinquenta mil por mês. Diz que não dá para 

imaginar chegar na época da feira e fazer esta ‘loucurama’ toda. Diz saberem a dificuldade dos 

recursos parcos, tudo está difícil e aí chega tem que limpar, tem que organizar, fazer poste. Diz achar 

que cinquenta mil fazendo planos para os quatro anos, postes de concreto, árvores, calçar ou asfaltar, 

em torno de cinquenta mil por ano é um patrimônio do município que é nosso, vamos cuidar e não 

lembrar do parque da feira cada vez que tem feira, isso que acontece. Fala que o prefeito Froner 

comprou, lembraram estes dias e agora chegou a feira de novo e lembraram. Torna a dizer não dá 

para os mesmos apequenar a feira do Capão do Cipó, temos um nome e diz que  este nome dessa 

feira tem que ser preservada, é sua opinião. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Governo: Fala que tem certas coisas que não 

consegue entender na política, e que parece que tem coisas no município que acontece para bem da 

comunidade que faz mal e que aí começa a colocar um empecilho aqui e outro ali. Ressalta que este 

campo de futebol era um campo que estava parado desde a administração passada e que hoje está 

funcionando e que então a oposição tem que pensar muitas vezes que a crítica muitas vezes tem que 

ser uma crítica construtiva e o próprio sempre coloca aqui e agora fala neste espaço de líder de 

governo que não podem deixar a política partidária interferir em todo desenvolvimento do município, 

pois quando a política partidária começa a se sobressair sobre os projetos e sobre o município em si 

as coisas acabam tomando rumo de discussões que não levam a nada e tomando rumo de bate boca 

que não acrescenta nada para a comunidade, e o fato é que as coisas estão acontecendo e o fato é 

que estão pensando no município e estão pensando na população do município e que a prova está 

aqui e não viu ninguém falar que tem três projetos de lei para ser aprovados contratando um 

odontólogo, contratando um pediatra e uma nutricionista. Pergunta-se o que é isto? Afirma que isto é 

saúde pública e política pública, e que isto é pensar na comunidade. Fala que vendo os discursos 
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muitas vezes parece que tem gente que sabe tudo e que tem solução para tudo, só que teve 

oportunidade no passado e o que fez? Dirige-se ao colega Rodolfo estabelecendo o contraponto que 

o mesmo estabeleceu que em primeiro de janeiro de dois mil e dezessete os mesmos vão estar lá, só 

que o próprio diz o contrário, e que vão continuar lá, e que isto é a opinião que o mesmo tem e o 

próprio tem o direito de ter a sua da mesma forma que o próprio disse ao mesmo lá no passado que 

iriam ganhar a eleição e que isto aconteceu. Diz que é para deixar para a comunidade julgar e 

analisar o serviço de cada um e deixar para ver o serviço de cada um e ver o que acontece. Fala que 

o que traz a tranquilidade é que estão fazendo o que é possível e estão fazendo certo e que a 

comunidade está vendo isto aí. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Avisa os pequenos produtores 

enquadrados no Pronaf, e que isto era um anseio também que se criasse no município um programa 

para forrageiras de inverno e começaram a fazer um programinha pequeno nas secretarias 

distribuindo aveia para aquela pessoa que não tem possibilidade de comprar no momento, e que isto 

já faz dois ou três anos que está acontecendo e já acabou dando certo. Pede para os produtores 

interessados em adquirir semente de aveia, por este sistema da prefeitura, que a partir de agora 

passe ou ligue na Secretaria de Agricultura para fazer um levantamento da demanda da quantidade 

de semente que vão precisar, e que avisem para proceder com a parte de licitação e para chegar na 

época a pessoa poder fazer seu quadrinho de pastagem para sua vaca de leite. Encerra fazendo uma 

saudação a assessora do deputado Bianchini, agradece pela presença e que é para transmitir ao 

mesmo que estão esperançosos com o deputado e que o mesmo lute principalmente pela 377. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN, 

Líder de Bancada, PMDB: Falando com os colegas vereadores, e em especial com o público que vai 

ouvir e o povo aí fora, diz que este ano a ideia é de não concorrer a nada, e é como diz o ditado: “não 

precisa estar na vitrine” assumindo a presidência da feira. Fala que está nesta é por que gosta e quem 

conhece a própria sabe que gosta deste tipo de função, e que assumiram o CTG e a própria se 

dedicou e vestiu a camiseta e que tudo deu certo. Fala ao colega Ibanez que não vai ‘torrar’ seu 

próprio nome querendo fazer a feira, por que é pela feira e sempre foi e sempre vai torcer por ela, e 

acredita que o povo merece esta felicidade de ter está feira aqui. Fala que se for uma feira grande é 

ótimo, e se for uma feira pequena, mas que o povo goste a própria vai sair bem faceira. Ressalta que 

vai ser a última a desistir, e só vai desistir quando ninguém quiser trabalhar nela e se o povo aí fora 

não quiser. Afirma que o recurso realmente é pouco, mas a mesma tem a prestação de conta da feira 

passada e que só ali somaram e economizaram cinquenta e cinco mil reais que foi gasto e que estão 

economizando. Ressalta que a feira não é do seu Alcides e nem da própria é do município de Capão 

do Cipó e o Ibanez sabe, pois estava junto na reunião e a própria votou contra sair a feira pelo tempo 

que se tem para organizar ela, pelo difícil acesso e pela crise financeira, mas que o prefeito decidiu 

fazer e a própria disse que era contra, mas se o mesmo resolver fazer a própria vai trabalhar por ela. 

Acredita que os colegas também queiram isto, e que não estão fazendo isto para ganhar voto e para 

ganhar mídia, mas que é para não deixar ela morrer  e principalmente por que o povo aí fora merece 

isto, pois como a própria diz que não é só trabalhar ,o povo merece um entretenimento. Afirma 



024 

 

novamente que o valor é pouco e que já falou para o seu Alcides. Sobre o contrato ressalta que sabe 

o que tem neste contrato e sabe muito bem o que está escrito ali. Agradece e devolve a palavra à 

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

DESSOE, Líder Partidário, PP: Diz que quer só fazer uma pergunta ao colega Jairo o Serginho é 

funcionário de quem, que o rapaz contratou para por água no campo com o caminhão da prefeitura. 

Mostra fotos e diz que está aqui caminhão da prefeitura do Capão do Cipó, é da prefeitura não é do 

funcionário que contratou a empresa para por água. Fala que está nas fotos caminhão da prefeitura, 

funcionários da prefeitura colocando água, só para comprovar e diz que vai provar. Sobre o colega 

Miguel falar do campo de futebol que estava um ano parado, o mesmo esqueceu de falar da feira que 

depois que foi em entregado  não foi investido nada e tinha que ter falado da feira, do parque que faz 

três anos que está parado lá, inclusive ficaram de plantar árvores e se  plantaram morreu, pois não 

tem um pé que nasceu até hoje. Diz que não é vim aqui e dizer que o ‘cara’ faz discurso e fala bonito, 

não. Diz estar lá o Parque da feira para quem quiser ver, e se achar duvidoso e que está mentindo 

não costuma fazer isso e não precisa, não quer engrandecer e usar o microfone, mas vão lá olhar o 

parque da feira e já aproveitam que tem dois tratores quebrados desde ano passado, aquele dois 

Massey novos que vieram, aproveitam e olhem estão quebrados e daqui uns dias também vão ao 

leilão junto com mais algum. Fala que estão lá sucateados no parque, mas amanhã aqueles pneus 

cheios de água o Exército vai lá e mandar tirar podem ter certeza. Diz achar que vão tirar antes do 

Exército chegar porque se não vão levar uma má impressão do Capão do Cipó e da sujeira que esta 

aquele parque e ainda diz que vai sair feira em maio. Fala que seria uma vergonha para os mesmos o 

pessoal do Quartel dizer que foram lá no parque da feira do Capão do Cipó, que tiveram há três anos 

atrás e era uma maravilha e hoje esta lá atirado as traças, os fios de luz no chão. Pede para irem lá 

olhar, e diz que não está só falando no microfone, mas está lá a realidade para quem quiser ver a 

maior vergonha para o nosso município, não termos mais comando e nem quem manda no município, 

pois tem funcionário CC que vai às duas horas, três da tarde embora  e uns até táxi tem. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o senhor 

Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, 

para 16ª Expoagro, de 21 a 23 de março de 2016, em Rio Pardo. OFÍCIO 001/2016, do Partido 

Democrático Trabalhista, indicando o vereador Jairo de Lima Charão como Líder Partidário para o ano 

de 2016. OFÍCIO 023/2016, do Gabinete do Prefeito, informando o vereador Miguelangelo Serafini 

como Líder de Governo no ano de 2016. OFÍCIO 022/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Lei 

817/2016. OFÍCIO 022/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 003/2016, 004/2016 

e 005/2016. PROJETO DE LEI N° 003/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar 01 (um) profissional médico (a), especialidade em Pediatria, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos postos de saúde do município de 

Capão do Cipó e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 004/2016, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) Nutricionista, para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público nos diversos órgãos e nos programas desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Cultura, Desporto e Turismo e dá outras providências”. 



025 

 

PROJETO DE LEI Nº 005/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar 01 (um) odontólogo (a), para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos postos de saúde do município de Capão do Cipó e dá outras providências”. OFÍCIO 

001/2016, da Secretaria da Assistência Social, solicitando empréstimo do Plenário para reunião de 

acompanhamento social do Programa Minha Casa Minha Vida Sub 50, às 09h30min do dia 24 de 

fevereiro de 2016. OFÍCIO 001/2016, do Partido Progressista, indicando o vereador Alacir Dessoe 

como Líder Partidário para o ano de 2016. OFÍCIO 028/2016, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projeto de Lei 006/2016. PROJETO DE LEI Nº 006/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar 01 (um) agente de endemias, para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público e dá outras providências”. MOÇÃO DE PESAR 001/2016, dos 

vereadores aos familiares de Odila Irene de Alcântara. MOÇÃO DE PESAR 002/2016, dos 

vereadores aos familiares de Adroaldo Mousquer Loureiro.  OFÍCIO 001/2015, do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, indicando o vereador Miguelangelo Serafini como Líder de Partido 

para o ano de 2016. OFÍCIO 002/2015, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, indicando a 

vereadora Regina Weidmann como Líder de Bancada para o ano de 2016.  OFÍCIO 001/2016, do 

Partido Solidariedade, indicando o vereador Ibanez Garcia dos Santos como Líder Partidário para o 

ano de 2016. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 

001/2016, dos vereadores aos familiares de Odila Irene de Alcântara, aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 002/2016, dos vereadores aos familiares de Adroaldo Mousquer Loureiro, 

aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será dia 23/02/2016, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente declara encerrado os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a 

presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente 

e o 1º Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 16 de fevereiro de 2016. 

 

 


