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ATA N° 08 / 2016 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março 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 passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura da ata 07/2016, da Sessão Ordinária do dia 22/03/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente pede ao 1º Secretário que faça a leitura de requerimento do Sr. Marcelo de 

Souza, solicitando espaço na Tribuna Livre para tratar assuntos referentes à Sessão Ordinária do dia 

22 de março de 2016. Após o Senhor Presidente passa a palavra ao Sr. Marcelo Souza. SENHOR 

MARCELO SOUZA: Explanou sobre os comentários na Sessão passada sobre projeto de estufa 

hidropônica, destacando ser uma alternativa a mais de renda aos pequenos produtores do município. 

Após sua explanação os vereadores lhe fizeram algumas perguntas e o presidente agradeceu sua 

presença. Após o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu 

espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Irá usar esse espaço de 

vereador para dizer e dar sequência ao assunto que foi abordado antes e para encerrar a questão, 

entende que o cidadão, engenheiro agrônomo, que antes falou aqui, primeiramente deveria procurar a 

Secretaria de Agricultura. Segundo, diz achar que isso não é assunto para discutir na Tribuna, 

primeiro fosse saber como é que as coisas aconteceram e tirar a versão da Secretaria de Agricultura 

para depois vir aqui falar. Levou para o lado pessoal e para tirar alguma “satisfação” diz andar pelo 

município, pelas estradas e por aí. Não foi citado seu nome, mas ficou subentendido que era de sua 

pessoa e assume. Quando falou na sessão passada e de certa forma se exaltou com a colega e falou 

isso depois para ela. Disse que para a colega Marilene falou antes que tinha sido um mal entendido 

da forma como colocou, pois entendeu que foi colocado como uma forma de deboche ou deixaram de 

instruir a estufa ali, mas entende e comentou com ela antes. Diz que nem por isso admite chegar 

alguém aqui vir querer falar e “repontar”, pois não anda repontado por diante e só isso que quer dizer. 

Para encerrar o assunto diz a colega Marilene que com ela se excedeu, pois entendeu como uma 

forma errada e que tivesse dito que deixaram atirada a estufa, e como a colega sabe não foi isso, 

como explicou a ela. Acredita, também, na forma que uma estufa hidropônica é uma forma de renda e 

se bem tocada. Para encerrar e não misturar assunto que não seja de interesse estritamente da 

comunidade. Mais uma vez encerra dizendo que anda por aí e se alguém quiser tirar alguma 

satisfação ou perguntar, realmente, um esclarecimento sabe onde o encontrar. Agradece e devolve a 

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

Estado do Rio Grande do Sul 
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o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Fala a respeito do que a colega Margutti falou 

terça passada, e não deu tempo de colocar nada a este respeito. Acha sim uma boa ideia, verdura é 

sempre bem vinda, só tem que pesquisar mercado. Diz que também concorda com o Miguel, que é 

uma coisa que tem que ser continuada, tem que ter um apoio, porque às vezes começa uma coisa e 

termina. E agradece ao Marcelo, que acabou saindo, agradece a presença do Marcelo, que veio aqui 

esclarecer alguma coisa. Acha que a ideia do Miguel é válida, que a ideia da Margutti é válida, e que o 

pensamento do Marcelo também é válido, e que são três cabeças que pensam bem, só que alguma 

coisa deu este mal entendido. Diz entender que o Miguel não é contra esta ideia, de maneira alguma, 

só ele disse que é difícil as coisas ter continuidade aqui no nosso município, e realmente a colega 

sabe que é, e se não tiver persistência a coisa não anda mesmo. Fala um pouquinho também a 

respeito da feira, hoje fecharam a palestra que tinha falado para os colegas, dia sete vai ser num 

sábado, sete de maio, das oito às dez horas, tem o programa A Voz do Campo, que chega a mais de 

vinte municípios, e depois, das dez e meia às onze e meia tem uma palestra com o senhor Thomás 

Milani, que é o diretor ou proprietário da F Stone, que é um grupo renomado em gerenciamento de 

risco e execução de serviços financeiros e commodities, moedas e títulos internacionais. Diz que ao 

todo esta empresa tem mais de vinte mil clientes comercias, em mais de cem países, através de uma 

rede de mil funcionários, em trinta e nove escritórios ao redor do mundo, então é uma palestra 

diretamente ao agricultor, não é sobre plantio como haviam pensado e manuseio de sementes, 

fungicidas, estas coisas. Quer trazer alguma coisa que está assustando hoje em dia, que o agricultor 

do Capão do Cipó respira agricultura, quer que nos esclareça, que dê uma luz, talvez, a respeito de 

custos de valores da sacas de soja, como que vai ser, pois tudo depende da bolsa americana e tudo. 

Diz que são coisas que o nosso produtor, nosso agricultor tem que estar presente para ver qual será o 

futuro financeiro de cada saca colhida aqui no nosso Capão do Cipó. Então desde já convida a todos 

para se fazer presente. Fala sobre a agricultura familiar ficou a cargo da Ângela, da Emater, vai ter 

ajuda do pessoal da assistência também, vai ter oficina, dia oito de maio será organizado uma 

homenagem pela Assistência Social a todas as mães do Capão do Cipó, porque dia oito é o 

encerramento da quinta Expocipó e coincide também com o Dias das Mães. Está preparando também 

com todo pessoal da administração uma homenagem, e convida os vereadores para participar dessa 

homenagem, se tiver presidente Alacir a parte financeira, que nos ‘faz chorar’ ultimamente, e se tiver 

um meio da Câmara ajudar aqui, precisam mesmo. Fala que já colocou os shows de graça, não vai ter 

custo nenhum porque é um ano de crise, e querem que as pessoas do Capão do Cipó consigam ir 

com seus filhos, sua esposa, ir lá prestigiar a feira e que tenham dinheiro para fazer um comércio. Diz 

que este ano decidiram de não ter exposição de animais, foi se informar e é muita burocracia, nós 

temos dois veterinários aqui pela prefeitura, e não dá para ser nenhum para assinar nada, tem que 

contratar outro, tem uma série de exames que todos os animais têm que ter, então iria gerar uma 

série de custos, ia ter que cercar o parque também, então iria gerar uma série de custos que não têm 

financeiramente como arcar. Fala que até nestes folders que os colegas receberam ainda tem 

exposição de animais, mas retiraram devido a esta doença do mormo que mudou tudo. Então diz que 

não vai ter a possibilidade de fazer isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 
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passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Recebeu um pedido do Entre Rios, para a 

Secretaria de Obras, que faça roçada em umas árvores que tem lá na vila e está pegando no ônibus 

do transporte escolar. Diz que foi um pedido da comunidade do Entre Rios. Voltando a falar da 

apicultura lembra que a Câmara de Vereadores passou para a associação para comprar a centrífuga, 

que hoje sai cinco mil e trezentos uma nova, esteve olhando o preço em Santiago, semana passada. 

Diz que para o pequeno produtor é difícil comprar e para tirar em mel isso é difícil, e hoje estão 

vendendo de nove e trinta a dez e trinta o quilo. Diz que se tivesse uma ajuda na associação o 

pessoal ocupava e devolvia. Diz que foi passado para o Clube Aliança, quinze mil, que seria para uma 

ajuda e não chegou lá. Acha que foi para o mesmo rumo, pois não chegou lá o dinheiro. Diz que a 

Câmara de Vereadores economiza, faz o trabalho e ajuda as associações e muitas vezes não chega e 

não é culpa dos vereadores. Sobre a estufa diz ao colega Miguel que acha que ninguém criticou, pois 

sabem que é um funcionário, mas se não forem ocupar mais que tirem e doem para alguém, pois fica 

até feio em frente ao colégio, com lonas rasgadas. Diz que doe para alguém que desse em merenda 

para o colégio, até pagar o valor, pois está e vai se perder. Entende que a prefeitura poderia botar um 

funcionário, pois se tem estagiário para lavar louça no colégio, por que não botar um estagiário ligado 

na área de Agricultura, que vá cuidar. Diz saber que é ilegal estagiário estar lavando louça, mas não 

tem mais onde botar, tem que botar na cozinha lavar louça ou limpar banheiro. Pergunta se acham 

legal botar um filho estudar e fazer isso aí. Diz não achar certo e que botem um para cuidar a estufa 

do colégio, pois seria um trabalho importante que fariam lá. Acha que é assim. No mais acha que irá 

fazer uma semana boa para os nossos produtores na colheita, pois estava difícil semana passada, 

com muitos dias de chuva, e agora, se Deus quiser, ajude o pessoal a dar uma ‘pegada’ e uma boa 

colheita. Diz que as lavouras foram caras, pois o dólar era quatro reais e hoje está três reais e 

sessenta, o que é dificultoso para quem lida na área de agricultura. Quanto à corrupção diz que todos 

os partidos estão envolvidos, e se algum que não está é aquele novo que criaram, pelo que deu no 

rádio, o das mulheres, talvez aquele não esteja, mas o resto a coisa ficou complicada para o povo. 

Fala que são vereadores e ficou com descrédito, pois vem lá de cima e só liga o rádio e televisão é a 

primeira manchete e o jornal está na capa. Diz que ficou ruim isso. Diz que a Câmara de Vereadores 

gostaria de ajudar muitas entidades, mas é um ano político e não pode, pois um vereador de São 

Vicente parece que vai ter que devolver mais de cem mil. Diz que esse ‘cara’ se tivesse pagado para 

não entrar na política, tinha ganhado dinheiro. Fala que as entidades querem que ajudem, gostaria de 

ajudar, pois os vereadores estão aí para isso, mas são impedidos pela legislação eleitoral. Diz que o 

dinheiro da câmara que não é gasto é devolvido para a prefeitura e o prefeito coloca onde ele acha 

que deve colocar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos 

da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com 03 (três) 

minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos ao vereador Jaques Freitas. Cumprimenta os colegas, 

munícipes, rádio 87.9. Diz que lhe pediram, também, que colocasse para fazer a roçada no Entre 

Rios, e reforça o pedido a Secretaria de Obras e que o secretário mande essa semana, se der. 

Andando, ontem, no Carovi, Passo do Tibúrcio e Passo da Areia, diz ter trechos que estão precisando 
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de reparos. Cita que vindo do Carovi, passando pelo Beto Dani, até a esquina do Ibanez Dutra, 

precisa que seja feito reparos na estrada, assim como do Ibanez Dutra até a chegada a propriedade 

do seu Luiz da Real precisa reparos, pois essa semana, graças a Deus, o tempo está ajudando e os 

caminhões estão puxando a safra e pediram que o secretário mande amanhã ou até sexta-feira, antes 

da chuva, para arrumar as estradas que estão precisando, os caminhões são pesados, e está 

prejudicando as molas. Em nome dos agricultores pede que seja feito esse reparo. Em nome de sua 

família parabeniza o Alcindo, que domingo estava aniversariando, desejando tudo de bom, saúde, paz 

e que Deus continue iluminando seus passos. Sobre a estufa, tão comentada na Casa, o colega Alacir 

comentou um fato certo, pois tem alguém no município que queira ajudar a escola e que repasse ao 

cidadão e ele irá fazer o plantio das alfaces e dar uma porcentagem ao mês para a escola e que retire 

essa estufa se não tem gente para cuidar, pois como diz o colega Alacir, fica feio as lonas rasgadas e 

ninguém cuida, e que um responsável assuma e cada mês dá essa porcentagem do produto e não 

fica lá atirada. Parabeniza a colega Margutti pela atitude, não quis criticar, quis dar uma ideia, mas se 

alguém achou que estava criticando, deixe que ache, pois a realidade está lá e todo mundo vê. Sobre 

as associações que o Marcelo comentou que o dinheiro não foi repassado, diz que a câmara fez o seu 

papel e quem não repassou foi a prefeitura. Diz que passaram para a associação, para o Clube 

Aliança, mas até hoje não foi visto nem um real. Onde foi parar diz não saber, mas a Câmara de 

Vereadores fez o seu papel, só não sabe onde foi parar o dinheiro. Diz achar que cruzou pelas portas 

e passou para o outro lado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (SD): Cumprimenta os colegas, munícipes, rádio 87.9. Vendo os colegas falar a 

respeito dos projetos, e diz que, às vezes, muitas coisas as pessoas não sabem, pois o vereador dá 

ideia, mas não tem o poder para concluir os projetos. Diz que o dinheiro que sobra aqui é devolvido e 

o único poder é dar uma sugestão no que gostariam de botar o dinheiro, e não quer dizer que o 

prefeito faça a vontade. Diz ter mais isso ainda, e, às vezes, a pessoa pensa que os vereadores 

deram, largaram para o governo e o dinheiro irá chegar. Fala que não, pois há uma grande 

negociação nisso para que a comunidade receba esse dinheiro, pois o dinheiro é publico, não é da 

Câmara de Vereadores, nem de vereador. Fala que às vezes dão iniciativa de vários projetos que 

vários governos passaram por aqui e continuam nas gavetas, não saíram do papel e não foram 

aprovados. Diz ser muito difícil a pessoa colocar aqui, perante a opinião pública e para os que estão 

em casa ouvindo, parece que deixaram de fazer a parte, o que não é. Diz que a parte aqui na câmara 

é mais fiscalizar e legislar do que fazer projeto que sabe que não será aprovado e, às vezes, as 

pessoas não sabem nem o que estão falando. Fica triste sobre essas colocações, pois às vezes vai 

deixar as pessoas ‘encucadas’ sobre qual é a função do vereador. Diz que às vezes não cabe aos 

vereadores fazer certos tipos de coisas. Irá mais longe e gostaria, mais uma vez de pedir, já era para 

ter pedido terça-feira passada, o apoio dos colegas para a feira, em nome da Regina e do pessoal que 

está encampado na feira. Disse até para o prefeito Meneghini, sábado no programa, que essa feira 

não é deles e sim do povo cipoense e do município, independente de quem vai passar pela 

administração, outros virão e outros irão ter que fazer a feira. Diz que o colega Rodolfo foi gabado 

pelo colega Marcelo, na época estava aqui e participou, em dois mil e dez, que não tinha nem gente 
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para limpar, nos últimos dias, e estava o Rodolfo lá limpando e ajudando na feira. Gostaria muito de 

contar com presidente Alacir e todos os colegas para quatro dias de feira no Capão do Cipó, para o 

município, e deixar a política de lado, deixar que o povo vá se divertir na feira, e os vereadores 

fazerem a parte, como cipoenses, sem mexer em política. Diz que irão ter tempo para depois lá na 

frente o povo escolher o que quer de melhor para Capão do Cipó. Gostaria de contar imensamente 

com todos, pois só poderão fazer uma feira da vontade do povo, se todos juntos se derem as mãos e 

fazerem a feira. Elogia a Regina, pois está fazendo, hoje, o que sempre era pago. Diz que só para 

fazer o evento da feira a economia foi de dezoito mil reais que o município já teve, pois era pago para 

certas entidades fazer e organizarem a feira. Acha que temos gente que pode organizar e mais do 

que justo, por tudo que ela está fazendo, é se unirem, a comunidade, os cipoenses que amam de 

coração o município, se dar as mãos e fazer a feira do Capão do Cipó. Diz que ela está fazendo a 

parte dela. Gostaria de estender a mão a cada colega e contar além dos que estarão presentes na 

feira, como o presidente já disse, mas contar com os colegas nesses últimos meses para fazer essa 

feira à altura que Capão do Cipó merece. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, e ouvintes da 

87.9. Começa dando recado da Secretaria de Obras à comunidade do Entre Rios e demais que 

aquela ponte tão falada e pedida foi feita hoje, praticamente feita nova a ponte, dos quais oferecia 

perigo no tráfego de caminhões, principalmente agora transportando a safra. Diz que o secretário da 

Fazenda lhe pediu que fizesse esse relato, de que os carnês do IPTU já foram lançados e estão a 

disposição no departamento de tributação municipal, em cota única pagamento até trinta de abril com 

desconto de vinte por cento e a primeira parcela, para quem quiser parcelar até oito vezes, também 

tem que ser paga a primeira até dia trinta de abril. Diz que poderá ser realizado o pagamento na 

tesouraria municipal, como também no Banrisul, no caixa, terminal eletrônico e via internet. Agradece 

o convite que a Igreja Quadrangular fez a esta Câmara e ao Executivo Municipal para participar de 

uma Ação de Graças ao município, domingo, às dezenove horas na Igreja Quadrangular. Diz ter sido 

um momento de fé e todos sabem que é católico, mas não podemos distinguir Igreja para aceitar a 

oração de Deus. Cada oração que recebe, diz que a pessoa se sente mais forte, diz ao colega Ibanez. 

Sobre projetos as pessoas até cobram dos vereadores para falar em projetos e deixar de fofoca. 

Lembra que no governo Froner botou o projeto da tarifa social da água, três anos encordoados, e não 

saiu. Nesse seu governo, antes de vir o projeto para cá, sentou com o Meneghini e perguntou se 

colocasse o projeto social da água, e ele lhe disse que era para por que iriam fazer. Acredita no seu 

governo, tem tempo para isso e diz que é um baita projeto que irá classificar os pobres, o pessoal 

médio e o que gasta água em exorbitância, pois todo mundo vê todos os dias que tem gente que 

exagera no gasto de água e isso tem um custo. Diz que hoje os poços do município gastam em torno 

de cinquenta mil reais todo mês para pagar a energia elétrica que funciona os poços artesianos e 

retorna para os cofres públicos acha que só a rede do Carovi e aqui da sede, os demais parece ser de 

graça e a água é a mesma para todos. Diz que a água é tratada, e as pessoas, às vezes, reclamam, 

mas não cuidam. Pede encarecidamente que as pessoas não joguem água fora, pois é o bem mais 

precioso que nós temos. Trará a essa Casa, semana que vem, um projeto para as casas funcionais 
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para a Brigada Militar, dos quais esteve conversando esses dias com o pessoal da Brigada, e no 

momento que tiver as casas funcionais tem mais condições de vir efetivo para Capão do Cipó. Fala 

que seriam casas das quais o pessoal que trabalha na Brigada ocuparia e no momento que vão 

embora devolvem ao município e coloca outro brigadiano lá. Fala que isso depende de um projeto 

muito bem elaborado, projeto-sugestão do vereador, para que o Executivo consiga que as coisas 

funcionem direitinho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe 

cedeu 02 (dois) minutos. Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Dá 

boas vindas ao ex-colega Luiz Midon Ribeiro, que se faz presente na sessão, foi colega e teve o 

prazer de trabalhar por quatro anos com ele, um bom colega vereador. Quer saber quando e até 

quando que vão enrolar os produtores já que não tem nada mais na bacia leiteira, que terminou aqui, 

sobre o empedramento das mangueiras, pois tem um prazo até junho agora, e se não tem volta o 

dinheiro, e muita gente foi contemplada e não produz mais leite e para quem está produzindo não 

fizeram até agora. Quer ver o que o Executivo vai fazer, pois o governo do estado repassou o 

dinheiro, simplesmente está parado, e promessa é bom, quer ver cumprir. Sempre disse que na 

política tu não promete o que não pode fazer, pois é dinheiro público, de todo mundo, e faça se der, 

se não der, não faça. Diz que prometeram, terminou a bacia leiteira aqui e tem uns contemplados para 

botar pedra e até agora não fizeram nada. Fala que cinco produtores lhe ligaram hoje para saber se 

irão fazer ou não. Diz que independente que façam para esses que não estão mais tirando leite, mas 

que façam. Estava olhando hoje em nível de Brasil, o seu Luiz, a vereadora Regina e o vereador 

Miguel são do PMDB, estão todos ‘mortos’. Diz que aquela vez do Collor de Melo quem ‘matou’ ele foi 

o PMDB, hoje estão saindo todos do governo Dilma e o vice é deles. Diz que eles acham que vão sair 

ilesos, mas se cassar a Dilma tem que cassar o vice também, pois os dois foram eleitos. Fala que não 

irão cassar a Dilma. Fala que estão saindo para dizer que estão ilesos, e são os piores. Diz que hoje a 

nível estadual e nacional o inimigo número um, todos os deputados do PT falaram, é o PMDB. Fala 

aqui, pois não é quem está falando, mas os deputados que pediram para falar isso. Frisa que não 

cassam a sua ‘madrinha’, como sempre diz. Cita que hoje Capão do Cipó e todos os municípios do 

Brasil, depois que o PT assumiu, quantos milhões de pessoas foi tirada a fome. Cita que lá no 

nordeste quantas pessoas que comiam palma, passou na televisão, essa tunas, como conhece e hoje 

ninguém mais fala disso. Diz que outro que falavam do governo de São Paulo, que era do PP, o 

Maluf, nunca conseguiram provar nada dele, roubou, mas fez. Diz que a mesma coisa diz, pois se tu 

pode fazer tudo de errado na vida, sem que a justiça te prove que tu é culpado, tu é inocente, não 

atire a primeira pedra para não te atingir a ti mesmo. É isso que diz. Diz que o pequeno produtor do 

Capão do Cipó, se alguém não pensar no pequeno aqui, não existe mais, pois o mel aqui o Marcelo 

recém falou, e podem criticar o Marcelo e falar de tudo, mas o melhor secretário que teve no Meio 

Ambiente, por dois anos, foi ele e era do partido PDT. Fala que foi candidato a vereador do PDT e 

isolaram ele, é um agrônomo, tem conhecimento de muitas coisas. Diz ao colega Miguel que não foi 

para o mesmo que ele ‘atirou a pedra’ que a Marilene falou, foi para a administração que não teve 

capacidade de fazer, pois ganharam da URI uma estufa de hidropônia e não foram capazes de dar 
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sequência. Diz que o colega não é o culpado. Fala que tem muito CIEE, igual o vereador Alacir disse, 

que estão lavando prato e banheiro, mas que bote lá na Agricultura só para dar continuidade e tirava 

toda a merenda de verdura da horta. Cita que não existe mais o material e que alguém levou, não 

sabe quem, mas não tem mais bomba e nem caixa lá. Cita que hoje o mel no Capão do Cipó custa 

nove reais e sessenta o quilo, e a Câmara de Vereadores e todos os vereadores daqui passaram para 

o Executivo oito mil reais para ajudar aos pequenos produtores dar continuidade e, simplesmente, não 

repassaram o dinheiro. Fala que para o Clube Aliança foi passado quinze mil, quando o Rodolfo era o 

presidente, para ajudar o clube e não passaram. Fala que foi passado vinte e dois mil reais para fazer 

uma casa para uma pessoa no Carovi e até hoje não fizeram. Fala que foi passado quatro mil para 

fazer um banheiro numa casa no assentamento Nova Esperança e até hoje não fizeram. Quer ver o 

que irão fazer, pois agora é ano político e não pode ser feito. Diz que falam que os vereadores vêm 

aqui criticar, o que não é verdade, falam o que o povo cobra. Sempre disse que não fala do seu pai 

aqui, por que ele não é público, mas o ‘cara’ que é público e deu a cara para bater, que aguente o 

tapa e não interessa se é CC, vereador, prefeito ou vice, está aqui para fazer o melhor para o povo e 

o dinheiro é da população do Capão do Cipó. Diz que façam a sua parte que o povo cobra. Diz não 

entender muito isso. Quando falaram em projeto de vereador, diz sobre o Bolsa Estudante, e que 

vereador não pode dar ideia para prefeito, pois a única coisa que colocou em dois mil e seis foi esse 

Bolsa Estudante, que até hoje as crianças que estudam fora ganham noventa reais e a insalubridade 

dos funcionários da prefeitura, que quando foi secretário em dois mil e sete ‘bancou’, e os funcionários 

que estão aqui sabem. Diz que quem fizer a manutenção ganha, senão não ganha e está até hoje 

isso. Diz que não adianta dar ideia ao prefeito, pois ele guarda na gaveta e dali dois anos ele tira e diz 

que ele que fez e o vereador não existe. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. 

Gosta quando a sessão ‘esquenta’ um pouco, faz parte. Diz que só não erra quem não faz, quem faz 

é passível de erros. Diz não ter autorização e não pode falar em nome de sua diretora, mas olhando 

as condições que essa estufa está e se ainda dá para aproveitar, de repente pode levar para o Carovi. 

Diz ser uma possibilidade e transformar ela em uma estufa comum.diz terem uma estufa onde hoje a 

gurizada plantou oitocentas mudas, das mais variadas espécies nos canteiros, oito meninos, mais sua 

pessoa, o Hélio e o professor Cláudio, e em vinte e poucos dias terão saladas. Cita que transforma ela 

e aproveitar. Diz que todos os colegas falaram na questão do repasse do dinheiro. Sempre soube e já 

foi várias vezes na Prefeitura, mas depois que você fala uma vez, duas vezes, passou o dinheiro que 

o Jaques, o Diego e o Alacir especificaram, é uma decisão do prefeito municipal e da sua equipe. Fala 

que alguém falou que Capão do Cipó respira agricultura, a colega Regina disse, o que diz que respira 

agricultura e política, faz parte. Queria chegar à última fala de seu colega Jaques sobre a questão da 

Bolsa Estudante, e se a prefeitura municipal diminuir três secretarias esses noventa reais podem virar 

em novecentos e esses alunos que hoje estão ali em São Vicente podem fazer uma faculdade. Cita 

que, às vezes, lhe perguntam se será candidato e tem dito que do jeito que as coisas estão não, pois 

não faz e não acredita em um governo que tem que ratear cargos, trocar por convocação, por isso e 

mais aquilo para governar o Município. Diz não acreditar, seja do PP, PDT, PT, PMDB ou quem quer 
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que seja. Diz que ou nós encaramos o município de Capão do Cipó como uma empresa, e empresas 

quebram, ou vamos ver o nosso município quebrar. Diz que não está dizendo que é o Meneghini que 

vai quebrar o município. Destaca que não está dizendo isso, senão amanhã ou depois irão dizer a ele 

que o Rodolfo disse que ele vai quebrar, o que não é verdade. Diz que não dá para um município com 

três mil e setecentos habitantes ter nove secretarias. Fala que quando discutiram aqui, há duas 

sessões, a questão de diminuir os salários não foi publicado. Torna dizer que tem que diminuir o 

salário do vereador, é sua opinião. Diz que assim temos que encarar o município, com uma estrutura 

enxuta e as pessoas saberem que não pode pensar em fazer alguma coisa para ganhar um emprego 

na prefeitura. Diz que não dá para ser assim. Pergunta se o granjeiro vai levando fulano, beltrano ou 

cicrano para trabalhar em sua granja. Responde que não, ele leva o número exato que precisa para 

trabalhar e aí a propriedade e o nosso município vai crescer. Diz que não estará aqui ano que vem, 

mas torce que quem ganhe a eleição pense um pouco e saiba que hoje a folha está chegando a 

sessenta por cento ou passando, alguém lhe disse hoje. Diz que é só somar os cinquenta e dois, mais 

as horas-extras, mais as diárias de campanha, chega lá. Diz ao “Tatu”, que se faz presente, que não 

são os funcionários públicos, pois não é não. Diz que os funcionários são muitos bons, e temos uma 

equipe boa, belíssima de professores, funcionários e tudo que é coisa, agora temos que ‘enxugar’, e 

aí uma bolsa de noventa ‘pila’ será mil e para uma faculdade, para ajudar formar médicos que virão 

trabalhar em Capão do Cipó. Diz ser essa sua opinião. Diz ser um sonho, mas quem sabe daí pense 

em fazer parte de política de novo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA MARILENE 

MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Em 

primeiro lugar quer agradecer ao doutor Marcelo, o agrônomo que esteve aqui fazendo uma 

explanação sobre um projeto que apresentou. Diz que não foi um projeto aquilo ali, foi o resumo, é 

uma ideia de um projeto, ele lhe levou lá na loja, achou excelente por ser mais uma alternativa no 

nosso município, porque ainda falou que nossa bacia leiteira esta precária, e mais uma alternativa, 

então. Agradece ao senhor Marcelo pela sua competência no seu trabalho, excelente secretário foi 

durante o tempo que assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, pelo que está fazendo pela nossa 

comunidade, e com esta associação dos apicultores também, quer agradecer a ele também. E sobre 

o projeto, diz não saber o que tem a dizer mais sobre esta ideia. Ao colega Miguel diz que só quis ler 

aquele resumo falando, como já disse, apenas como uma ideia, pois não são os vereadores, e o 

senhor Luiz sabe melhor, que vereador não faz projeto, vereador não pode fazer nada que gere 

despesa, estão aqui para votar os projetos, sim ou não e ajudar o município a fiscalizar, esta é a 

função do vereador, trazer boas ideias, o resto vem do Executivo. Então acha que não tem o que mais 

dizer ao colega, até pensou em casa, pois o mesmo como técnico agrícola, quase agrônomo se Deus 

quiser amanhã depois está se formando, chegou até a pensar que se resolvesse de colocar, é o 

colega o técnico, e o colega que vai ter que ir lá lhe dar assistência, e quem sabe é isso que o mesmo 

não quer. Diz que quem sabe não quer aumentar o seu trabalho, e chegou a pensar isso em casa, 

pois do jeito que ele veio “com as mãos cheias, e os bolso cheios de pedra” lhe atirando, chegou a 

pensar que o mesmo não quer mais aumentar sua carga horária, a carga não, mas levantar da sua 

cadeira lá. Destaca que lhe passou pela cabeça até isso aí, mas pelo o que o colega falou hoje 
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também, e tomara, oxalá que um produtor tenha esta ideia, não só da alface, mas como de outros 

produtos, pois a gente sabe que nossa bacia leiteira está fraca, o nosso produtor está fraco, está 

descapitalizado, tirando hoje o grande produtor, que são poucos no nosso município, muitos plantam 

bastante, até seu marido está querendo vender a terra. Pergunta se tem comprador. Responde que 

não, está difícil, e quem você acha que tem dinheiro, às vezes a pessoa está ‘apertada’ investindo, 

então imagina o pequeno produtor, se refere a si própria, assim como quase todos os colegas aqui 

que plantam, são pequenos produtores, então seria mais uma alternativa esta. Se ficar vai plantar 

alface sim, e com certeza o colega terá que lhe dar assistência, como é da agricultura e como técnico 

agrícola. Sobre as mangueiras o inverno está chegando, oxalá que façam este trabalho logo. 

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

Líder de Governo: Acha que foi falado demais em estufa hoje, e que a coisa levou para um lado que 

acha que foi para um lado muito pessoal e que assim tem que procurar se policiar e não entrar neste 

jogo de lado pessoal, pois isto não agrega a nada. Hoje o próprio sai com sentimento do dever não 

cumprido e acha que hoje não foi uma boa sessão. Em função disto é que virou ataque pessoal e este 

não é o nosso objetivo e que se a mesma for plantar com certeza e precisar da assistência do próprio 

certamente vai ir lá, como fez para todo mundo, e acha que não tem um produtor aqui de Capão do 

Cipó que precisasse de alguma parte que cabe ao próprio e que o procurou tem a certeza absoluta 

que atendeu todo mundo da melhor maneira possível. Não sabe se vai saber tudo, pois estamos 

aprendendo todo dia e triste daquele que diz que sabe tudo, faz tudo, que tem solução para tudo, e 

que se a mesma precisar certamente vai ir lá e o que não souber o próprio vai procurar buscar. Com 

relação a estufa uma coisa o próprio acaba concordando, ressalta que aquilo foi um projeto da URI e 

que tentaram inclusive passar para um produtor particular, e que surgiu um produtor particular que 

queria assumir a estufa, e entraram em contato com a URI, juntamente com o próprio. Afirma que fala 

muito desta estufa por que também se sente responsável e que se ficou daquele jeito também, o 

próprio daqui a pouco vai assumir a maior parte da culpa e que tem que ter hombridade para assumir 

as coisas. Afirma que talvez seja o maior culpado e que isto tem que deixar dito. Ressalta que 

tentaram deixar para um produtor particular e não deu, por que o convênio é apenas para uma 

entidade e que até a semana passada conversou com a Secretaria de Educação e se a escola do 

Carovi assumir esta estufa, afirma que mandam desmanchar e mandar para lá, e inclusive dá um 

suporte no que precisar. Acha até interessante e o que tem que fazer é produzir e concorda que está 

ficando feio na entrada da cidade e que isto é verdade mesmo. Ressalta que tem que passar para 

outro lugar ou desmancham. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os 

trabalhos da Mesa à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Tiveram 

um convite do 5º RPMon, era às dezesseis horas a troca de comando, mas como tem a sessão da 

Câmara de Vereadores não deu para se fazer presente. Juntamente com os vereadores Jairo e Diego 

recebeu um convite da Igreja Quadrangular e no sábado se fizemos presentes (domingo). Está aqui  o 

Anauri, e diz que na época foi secretário da Agricultura  e funcionário público concursado não onera o 

município porque os mesmos faziam horas, eles fazia horas, trabalhavam e no final do ano sobrava 

dinheiro da Agricultura e repassavam para a Saúde. Diz que quando vêm aqui falar para baixar salário 



099 

 

de vereador, vamos baixar de todos: prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, que diz ser o 

primeiro, mas tem que baixar parelho. Fala que enquanto estiver aqui discutido baixar salário de 

vereadores e a folha de pagamento está em cinquenta e um, quase cinquenta e dois por cento, fora 

diárias de campanha, fora os estagiários, não é culpa de vereadores, mas se vir baixando de todo 

mundo o projeto, diz ser parceiro e tem certeza que os colegas também são. Diz que na época foi 

pensado em subir o salário do prefeito por causa do médico. Diz que hoje vê que não é esta a 

realidade, que pode baixar e aqueles que querem podem ter uma surpresa com os mesmos. 

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

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, Representante de Partido, SD: Diz ao colega 

Jaques que foi feliz quando citou o nome do colega Luiz, tiveram tempo bom quando iniciaram este 

município, e hoje tem orgulho de ter começado com o mesmo e outros colegas quando começaram no 

Clube Aliança. Destaca que não tinha nem onde sentar e hoje como está Capão do Cipó, muito 

organizado e muito bonito. Diz que o seu Luiz teve uma grande parte de fatia nessa caminhada do 

Capão do Cipó. Quer registrar a presença do vice Anselmo que chegou aqui agora e também mandar 

um abraço para o Felipe Nunes Batista que domingo lhe quebrou um baita galho. Comenta com o 

colega Rodolfo que ele não perde a sessão da câmara, no horário que tiver que parar para ouvir a 

sessão plenária da Câmara dos Vereadores, manda um abraço para ele e a família. Parabeniza o 

Alcindo pelo seu aniversário, que o vereador Diego citou, mas pelo jeito não houve festa, ao menos 

diz não ter recebido convite. Deseja muitas felicidades para o amigo, tudo de bom. Diz ao colega 

Rodolfo que foi feliz quando citou, e diz ser totalmente contra conchaves políticos, e conchave tem 

que fazer para Capão do Cipó, o melhor para o município e isso que Capão do Cipó precisa, a 

seriedade nas coisas. Diz que não vai fazer conchave com ninguém, não vai vender nada para 

ninguém para chegar ao poder, e se o Solidariedade der apoio, a idéia do presidente Renato é pelo 

Capão do Cipó acima de tudo, e não está exigindo nada, nada para não dizer que os mesmos estão 

se vendendo, o Solidariedade não quer nada, quer apoiar pelo Capão do Cipó. Diz ser esta a vontade 

política, que fique bem claro. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz ter falado por telefone com o secretário do 

Planejamento, que está comandando as extensões de água, e falou com ele em nome do seu 

Fiorindo a respeito, e lhe disse que iria falar na tribuna que consiga fazer a rede de água para ele, 

aproveitar agora que tirou a soja e que o momento seria agora. Avisa seu Fiore está aqui seu pedido, 

já falou com o secretário e certamente vai ser atendido esses dias. Parabeniza o nosso vice-prefeito 

logo mais teremos uma reunião nessa Casa e dizer também dos projetos que o governo não repassou 

os recursos, hoje está bem difícil, bem diferente requisitar um dinheiro para uma entidade, a 

burocracia está muito grande, de repente é por causa disso. Diz que tem que apresentar o projeto e 

tem que estar tudo bem certinho e se sobrar um centavo tem que devolver à tesouraria. Diz que aí 

não é mais com os mesmos e não sabe, até aí sabe, mas as coisas têm que ser tudo no papel, bem 

certo, inclusive teve gente lá no Pinheiro, e o Pinheiro orientou e ensinou como é que fazia o projeto. 

Fala que PDT no Governo tem uma secretaria só, estão economizando há dois anos só com um 

secretário, e a Prefeitura hoje tem sete secretarias, não nove. Diz estar sempre defendendo que o 



0100 

 

máximo da Prefeitura seria quatro, e um dia vai acontecer, se Deus quiser. Diz que terça passada 

teve uma reunião do PSB, PDT e Solidariedade e que lhe chamou muita atenção que não se discutiu 

cargo, começou a discutir um projeto para o município do Capão do Cipó. Parabeniza a estes três 

partidos e hoje têm um encontro com o PMDB aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala que agora é bom por 

que todo mundo atira para tudo que é lado, mas que daqui uns dias tem uns quantos que “morrem 

abraçados” e que não tem problema nenhum, pois é sempre assim a política. Dá os parabéns a sua 

mãe que está de aniversário hoje, ressalta que está fazendo setenta e seis anos, e que são entre 

doze filhos por que não tinha televisão antigamente, como diz o ditado. Ressalta que tem onze vivos, 

que uma é finada, a Olga que faleceu, e que tem um filho que era dela, que cria e que então tira o 

chapéu para ela, e que graças a Deus nunca teve problema de saúde, e que bom se todas as mães 

de Capão do Cipó fossem assim. Então dá os parabéns para a mesma e dá para o Borges de Lara 

que também hoje está de aniversário, só que o mesmo vai ter que fazer a festa, pois o próprio fez a 

festa durante o meio-dia na casa da sua mãe, e ele vai ter que fazer de noite e que então não sabe 

como o mesmo vai fazer. Dá os parabéns a todos que estão de aniversário no município de Capão do 

Cipó hoje e principalmente a sua mãe. Diz que sempre tem coisas ruins, mas também tem coisas 

boas que acontecem no município de Capão do Cipó, e que na política tu “dá pau” em todo mundo e 

que aí tu não sabe se não vai tomar amanhã. Volta a dizer que não é para prometer o que não se 

pode cumprir, pois na política hoje tu está em alta, amanhã está em baixa. Ressalta que o finado 

Chicão disse uma coisa para o próprio e o seu serafim em 2007, em Porto Alegre, falou que: “Para 

subir tu leva tempo e para descer tu leva uma rasteira e tu cai morto”! Diz que foi como aconteceu 

com a Yeda que estava bem e depois “morreu” politicamente e não se elegeu. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada, PP: Comenta que 

estava conversando com a mãe do vereador Jaques, e que os cabelos brancos que ela tem são por 

causa do Jaques que incomodou ela. Fala que é vereador dessa cidade e está vendo a vereadora 

Regina e o vereador Ibanez divulgando e trabalhando pela Expocipó, e em todas, com exceção da 

primeira, deu a sua modesta colaboração. Diz para os mesmos que o que precisar, dentro das 

condições de tempo lá da sua escola, possam lhe ligar, avisar que estará auxiliando Fala que 

deveriam ter falado do show do Chiquito e Bordoneio dia cinco, Balança Brasil dia seis, o filho do 

nosso colega Ibanez, o Thainan, no dia sete estes são os shows da Expocipó. Diz que cada um tem 

uma opinião, dentro da realidade econômica foi que a feira podem fazer, vamos fazer. Com isso diz 

ser a sua opinião na medida em que os mesmos precisarem possam o procurar. Diz não poder falar 

em nome da diretora da escola, mas avaliando as condições, olhando lá como está e ver se dá para 

aproveitar, de repente, se a direção e o CPM entender, levam para lá e dão um jeito. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI, Líder de 

Partido, PMDB: Faz uma referência ao vice-prefeito que chegou agora a pouco e que daqui a pouco 

tem uma reunião com o PMDB, e espera que saia bons frutos. Parabeniza a colega Regina que 

esteve de aniversário no dia vinte e cinco de março, e que então deseja felicidades para a mesma, 

para a família e que a mesma conquiste seus objetivos e sonhos. Fala que a feira está com data 
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marcada e vai sair, e que a administração municipal está fazendo um enorme empenho para que a 

feira saia. Neste sentido conclama a todos que apóiem esta feira e que é um evento que a 

comunidade de Capão do Cipó também espera muito. Afirma que é um evento que vem bastante 

gente de fora e isto faz que o nome do nosso município circule em todo nosso Rio Grande e que 

então neste sentido se coloca presente e a disposição da presidente Regina e vice Ibanez, e no que o 

próprio puder irá ajudar. Sabe da dificuldade que é tocar um evento deste tamanho por que foi 

presidente da primeira feira que saiu, mas que com o apoio de todo mundo, o empenho de todo 

mundo tem certeza que será um grande evento e que neste sentido encerra a fala de hoje. Agradece 

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

Bancada, PMDB: Fala que o colega Rodolfo falou dos shows, ressalta que no domingo deixaram 

aberto para os artistas locais e que qualquer pessoa de Capão do Cipó que quiser apresentar na feira, 

cantar ou tocar está à disposição no domingo, e que é junto à homenagem do Dia das Mães. Fala 

sobre este recurso destinado a apicultura e o clube, ressalta que vai se informar com o secretário 

Pinheiro, pois a própria não sabia que não tinha sido comprado. Discorda com o colega Jaques que 

não tenha sido comprado por causa do Marcelo e por causa do seu Valmir. Afirma que são dois 

munícipes que moram no município e trabalham aqui e geram renda para o município e que então a 

própria não acredita que a administração fez isto. Acha que a informação chegou errada até o próprio 

e vai até ver o que foi isto. Fala que sobre a feira estão trabalhando muito e é uma coisa que a própria 

está ali por que gosta, e que a Michele está trabalhando incansavelmente, por que a mesma tem uma 

maior experiência e ajudou diretamente na outra feira, e que então assim ela está trabalhando muito. 

Convida mais uma vez os vereadores para participarem por que precisam, pois tem umas pessoas 

que cobram que não tem estrada e vão gastar dinheiro em feira. A própria acha que não é só 

trabalhar e pagar imposto, acha que a pessoa tem que ter um entretenimento no nosso município e 

sempre diz a estas pessoas que falam isto, que é para cobrar este tipo de coisa quando a mesma for 

prefeita de Capão do Cipó, aí podem cobrar a própria, por que enquanto isto não. Afirma que um dia 

há de chegar lá e que aí as mulheres vão ter vez e voz aqui no Capão do Cipó. Parabeniza o culto da 

Quadrangular que convidaram, e é a igreja que a própria frequenta aqui, e só não foi por que estava 

em Santo Ângelo, foi ver o seu pai que estava saindo do hospital, de novo, e chegou era tarde já. Por 

enquanto era isto e que todos tenham uma ótima semana. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: CONVITE, para 5ª Expocipó, de 05 a 08 de maio de 2016, com abertura oficial às 19h do 

dia 06 de maio de 2016. CONVITE, do 5º RPmon, para passagem de comando, às 16h do dia 29 de 

março de 2016, na sede do 5º RPmon. REQUERIMENTO, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, 

solicitando empréstimo das dependências da Câmara de Vereadores para reunião das Executivas do 

PDT e PMDB, às 20h do dia 29 de março de 2016. OF. 051/2016, do Gabinete do prefeito, 

encaminhando Mensagem Retificativa 001/2016. MENSAGEM RETIFICATIVA N° 001/2016, do Poder 

Executivo, que “Retifica o número da Lei indicada e dá outras providências”. OF. 053/2016, do 

Gabinete do prefeito, encaminhando Projeto de Lei 012/2016. PROJETO DE LEI N° 012/2016, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para prestação de 
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mútua colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e dá outras providências”. 

CONVITE, do Clube de Mães, para baile das Dengosas, às 20h do dia 02 de abril de 2016, no Clube 

Aliança. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 

001/2016, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual na remuneração dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal no Poder Legislativo, nos termos 

do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N° 002/2016, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual 

dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal e dá outras providências”, 

aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra. PROJETO DE LEI N° 003/2016, do 

Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-

prefeito e dos secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal e dá outras providências”, aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) 

votos contra. PROJETO DE LEI N° 008/2016, do Poder Executivo, que “Fixa o índice, concede 

revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos municipal ocupantes de cargos de 

provimento efetivos, cargos em comissão e contratos administrativos temporários de pessoal do 

Poder Executivo”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 009/2016, do Poder Executivo, 

que “Altera o parágrafo primeiro do artigo 1° da lei municipal n° 820/2016 para incluir o pagamento de 

adicional de insalubridade e auxílio alimentação ao Nutricionista e dá outras providências”, aprovado 

por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 011/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2016”, 

aprovado por unanimidade. Após o Senhor Presidente informa que o Projeto de Lei 010/2016 não foi a 

votação, devido ter vindo Mensagem Retificativa ao mesmo. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão, que será dia 05/04/2016, 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, 29 de 

março de 2016. 

 


