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ATA N° 24/ 2016 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho 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 23/2016, da Sessão Ordinária do dia 12/07/2016, que foi aprovada por unanimidade. 

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

regimental de 05 minutos. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental. VEREADORA MARILENE MARGUTTI (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade presente. Solicita para a Secretaria de Obras na estrada do Nova 

Esperança, descendo do asfalto próximo ao senhor José, está  ruim ali, faz tempo que já foi solicitado. 

Diz que vai repetir de novo os pedidos, por que não são atendidos, e gostaria que soubessem que os 

da oposição dificilmente são atendidos em algum pedido, mas vai reforçar de novo. Diz que no seu 

Gelsinho, até ele ia vim na semana passada, que foi na semana passada que choveu, ele não pode 

sair de casa com um pouquinho de chuva, ele não sai de lá. Diz que no seu Kiko solicitou pedras, 

estavam trabalhando na estrada da colega Regina ainda, estavam bem pertinho, ali empedraram toda 

a estrada da colega até lá no fundo, e não foram botar umas duas cargas de pedra para o homem que 

tem um pequeno negócio. A vereadora Regina faz um aparte: Pergunta qual. A vereadora torna a 

palavra e diz que quando estavam empedrando a sua estrada ali, e o morador é o Kiko, que já 

solicitou várias vezes e falou com o secretário nos dias que estavam empedrando a estrada, estavam 

tão próximo e não foram. Fala que o seu Cecito diz que na chácara dele, foi o Jaques que fez o último 

serviço para ele, e o fusca está acavalando quase para sair da chácara dele. Então fica chateada, às 

vezes, as pessoas dizem que vereador não faz nada, o que vão dizer nessas alturas, pois os pedidos 

fazem o que está no alcance, mas é difícil serem atendido. Pede limpeza na rótula no colégio Biasi, é 

entrada, é a “cara” da nossa cidade, está sempre suja aquela rótula ali também. Que coloque umas 

flores bonitas, aquilo ali embeleza, até para as crianças que estudam ali, os professores, fica bonito 

para nós mesmo quando entra na cidade com aquela fachada bonita, mas o que vemos é capoeira, 

muitas vezes. Acha que seriam estes pedidos hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR MIGUELANGELO CALLEGARO SERAFINI (PMDB): O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora não fez uso de seu tempo regimental.  O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa 

à vice-presidente. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o Presidente, colegas, 

comunidade presente. Coloca que esteve, domingo, num almoço beneficente no Entre Rios, onde se 

vê quando a pessoa está necessitada e convida a comunidade e ela participa e colabora. Diz que 

estava muito bom o almoço, o pessoal participando. Parabeniza a família, pois estava muito bem 
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atendido e o pessoal colaborou, o que é gratificante para a comunidade e para a família que fez esse 

almoço. Conversando com o mecânico diz que se preocupa, muitas vezes, pois temos estradas que, 

às vezes, o rolo não é passado e hoje o rolo está rolando o aeroporto de Santiago. Diz não saber qual 

é o nosso convênio e ao certo alguém irá viajar bastante e daí já pega o avião em Santiago e mandou 

o rolo lá para dar uma adiantada no serviço. Acha que temos estradas aqui que mereciam um rolo, 

mas ele está lá em Santiago rolando, inclusive o mecânico falou que trocou os calços dele e agora 

estragou tudo em Santiago, e tem que ir lá trocar. Acha que isso é prejuízo para nós e não sabe qual 

é a finalidade, mas fica preocupado. Sobre a estrada do Entre Rios, a qual esteve lá domingo e está 

péssima, terrível. Diz que nossas estradas viraram uma grosa, com essa chuva que deu, e tem que 

dar uma emparelhada, uma arrumada, pois do jeito que está, está difícil. Estava falando com o “João 

Buraco”, o Sergio Seifert, hoje esteve aqui, dizendo que a estrada da Mariazinha a última vez foi o 

Jaques. Diz que vai fazer três anos, mostrou as fotos, e estão terríveis. Diz que ele falou que faz 

quase quatro anos e não foi patrolado nenhuma vez e ele pediu que, se fosse possível, o secretário 

de uma patrolada na estrada, pois sai os produtos que dão ICM para o município. Cita que ele disse 

que colaboram para o município, mas têm que ter estrada. Sabe que esses três anos que passou aí, 

as estradas vieram trabalhar mesmo foi esse ano, pois os outros anos não e até o “coitado” do João 

Vargas caiu lá sem merecer, pois não davam assistência para ele trabalhar e ele não pode e no fim 

ficou com impressão de mau secretário, o que não foi, o que faltou foi condições para ele trabalhar. 

Diz que sabem se não se tem condições ninguém consegue fazer nada. Outro assunto que ficou 

impressionado, falando com o prefeito de Santiago, é que Santiago com quase setenta mil habitantes 

ou mais, tem cinquenta e cinco estagiários. Gostaria de saber quantos nós temos aqui. Acha que 

anda perto disso, e nós não chegamos quatro mil habitantes. Fica preocupado e por isso diz que 

temos que mudar o jeito de administrar o Capão do Cipó, pois se continuar assim não dá. Diz que 

teve uma senhora que disse ter pedido para irem buscar para fazer exame e lhe disseram que não 

iriam buscar, pois os vereadores falaram que a secretária mandava às cinco horas da manhã buscar 

paciente. Diz que não concorda, pois o Posto de Saúde abre as oito, só se vai buscar em Santiago, 

pois em três horas da para ir a Uruguaiana, tem ido e leva três horas, pois são trezentos quilômetros. 

Acha que não “fecha”, e que a secretária tinha que se preocupar é quando ela manda para Porto 

Alegre, por nada, aí pode ir a ambulância, mas, talvez, para buscar um paciente não tem. Diz se 

preocupar com isso e diz aqui que ela mandou levar uma pessoa lá por nada, que não tem nada a ver 

com Capão do Cipó. Diz que ao certo ela irá mandar dizer daqui uns dias no pedido de informação 

que veio o que a ambulância foi fazer em Porto Alegre e quem foi levar, e quais gastos tiveram. Diz 

que ficam contentes quando vêm essas respostas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta os colegas, munícipes presentes. Diz que o colega Alacir comentou que domingo que 

passou estiveram presentes no Entre Rios, no almoço beneficente para ajudar nosso amigo Doti. Diz 

que viu a quantia que a comunidade se uniu, ajudou em dinheiro e em doações para ajudar uma 

pessoa que estava com problemas de saúde. Diz ter feito sua parte, foram lá almoçar com a família 

dele, e como ela disse lá ao meio-dia, quando esperavam para almoçar, que lá não era uma festa, era 
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uma união para ajudar uma pessoa. Diz ser bonito quando uma pessoa precisa de ajuda e estendem 

as mãos para ajudar, Deus sempre irá ajudar cada vez mais um cidadão de bem, pois a gente tem 

que se unir nesses momentos. Diz ser uma alegria isso, pois sabe quando uma pessoa precisa de 

ajuda, ela pede. Diz que a família do Doti mandou agradecer a todas as pessoas que, de uma forma 

ou de outra, ajudaram para fazer aquele almoço. Fica o agradecimento. Diz ao colega Ibanez que o 

mesmo comentou na terça-feira passada, e lhe pediram que fizesse mais uma vez esse pedido, ali do 

Rincão dos Palharini, da tia Loreci, as cargas de pedra, pois ela fez uma obra lá e está precisando 

dessas três cargas de pedras. Fala que ela lhe disse que tem uns hectares de terra, contribuiu com o 

município, e quando precisam é uma simples carga de pedra e terra para fazer uma obra que 

precisam. Diz que ela é doente e precisa. Diz saber que as coisas estão difíceis no município, mas o 

colega Jairo é um homem forte do PDT, que está fazendo tudo que é tipo de favor para as pessoas, e 

vai torcer que essa comunidade tenha esse êxito de levar essas cargas de terra. Diz que lá no Miguel, 

aquela entrada, quantas vezes já pediu com o colega Ibanez, umas cargas de pedra e no seu tio 

Adão, para a fossa, até hoje. Diz que o Serjão veio aqui e comentou que aquela estrada que pediram 

por três anos e meio está do mesmo jeito, e que o único secretário que fez foi quando era o Jaques 

Freitas Garcia. Diz isso para verem o quanto contribuem para o município em imposto e nunca mais 

passaram pelo Passo do Valo para fazer estrada, depois que passa seu Olinto à direita. Diz estar ali 

as fotos, ele mostrou e passou pelo wats. Diz não ter como explicar a situação. Fala que nosso 

município tem quatro patrolas boas, os operadores de boa qualidade. Acha que falta um pouquinho de 

vontade, pois quando uma comunidade é abandonada, um agricultor, tem o prefeito Alcides 

Meneghini que planta lá, tem o Sergio Seifert, tem os Picolli, acha que tinha que dar uma qualidade de 

estrada para essas pessoas e aos moradores dali. Pede aqui na cidade, próximo ao seu Valmir 

Vendrúsculo que seja feito a retirada das árvores, que ele fez uma roçada e pede que seja retirado na 

Avenida. Sobre o Gelsinho, diz a colega Margutti que as pedras até o seu Cecito fez a doação quando 

era o colega Jaques, que foi tirado da secretaria e colocado outro secretário e ficou como ficou. Pede 

que seja feito essa estrada, pois é uma pessoa que, também, precisa sair dali e não tem condições. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (SD): O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Cumprimenta o Presidente, colegas, e munícipes presentes. Cumprimenta ao amigo Maurinho, 

representando o assentamento. Diz ficar preocupado, pois como a rádio não existe, não tem mais 

assunto na câmara. Diz que acham que as pessoas não querem escutar e vem aqui de graça, o que é 

brabo. Fala que esses dias o prefeito botou uma portaria para a moça do Controle Interno, que era 

vinte horas, o salário dobrou, sendo que “brigaram” aqui quando era o Garaialdi, que tiraram, pois o 

concurso era vinte horas e o prefeito agora deu uma contratação de mais vinte horas. Não sabe por 

que, se o Controle Interno estava apontando alguma coisa e deu para “fechar a boca”, a verdade é 

essa, pois dali cinco dias botou turno único até as duas. Não sabe por que motivo, e se olharem hoje 

é em torno de três mil reais que aumentou o salário do funcionário. Fica preocupado, pois é ano 

político e será que vão ajudar por que votam no Capão do Cipó. Diz não saber. Fala que esses dias 
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votaram aqui, que veio da Consulta Popular, cento e trinta e três mil para comprar adubo para o 

pequeno produtor. Fala que foi ligado para a Secretaria de Agricultura, e até queria que o colega 

Miguel como técnico agrícola e trabalha lá e como vereador, que disseram que não saiu no conselho, 

não passou ainda, mas pelas informações que tem o produtor tem que pagar vinte por cento. Cita que 

quando o governo mandou o dinheiro, pelo que sabe, é para comprar adubo e não tem que cobrar 

nada de ninguém. Quer saber por que cobrar vinte por cento, pois no projeto não tinha. Destaca que a 

cada dia vêm emendando lei em lei. Ressalta que aqui ninguém é tão bobo assim como pensam. Fala 

só um pouquinho sobre o rolo e diz não saber por que motivo está em Santiago. Diz que eles botaram 

os calços novos e, simplesmente, trabalhou em Santiago e estourou e aí os mecânicos daqui que têm 

que ir lá em Santiago arrumar. Diz que a prefeitura estar fazendo aeroporto, duvida, pois, geralmente, 

quem tem que fazer é uma empresa. Fala que se for para a prefeitura está tudo bem, pois daí é uma 

ajuda que estão dando, agora a prefeitura fazer aeroporto jamais na vida o governo do estado vai 

liberar para a prefeitura fazer. Questiona se será que não é para alguma empresa. Cita que irão ver, 

pois tem tantos produtores que precisam, às vezes, para bater uma pedra ou fazer uma estrada de 

boa qualidade, passando o rolo, que ao invés de durar um ano, dura dois, e para os nossos não tem, 

mas para outros tem. Diz que ainda nossos mecânicos têm que sair daqui para trocar as peças lá. 

Convida para sábado, dia vinte e três, os filiados do Partido dos Trabalhadores, a pedido do 

presidente, para a convenção, no assentamento Nova Santiago, que é o Santa Rita, com início às 

nove horas da manhã. Diz ter muitas pessoas que conhece do Conselho da Agricultura e vai falar com 

eles qual o motivo a hora que se reunirem e perguntarem por que o produtor, que já vem mal mesmo, 

tem que cobrar vinte por cento. Diz que ainda vai pedir a eles, pois eles que vão decidir, se de mil e 

quinhentos ou mil sacas de adubo, que dê no mínimo cinco sacas para cada um e não dez, pois, 

geralmente, o pequeno produtor planta uma hectare de milho, e com uma hectare vão cinco sacas de 

adubo. Diz isso, pois ajuda mais pessoas que precisam do que dar dez ou quinze para um só. 

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

Líder de Governo: Cumprimenta aos colegas e aos munícipes presentes. Fala em relação ao projeto 

do adubo, se não vem é porque faltou alguma coisa, e daí quando vem é porque alguma coisa está 

mal. Por questão de esclarecimento, a reunião do conselho saiu e este tipo de investimento quando 

vem, obrigatoriamente tem que passar pelo conselho. Diz que não é dado o destino final se não 

passar pelo o conselho, o conselho é soberano e decide a forma que vai ser destinado.  Fala sobre a 

questão dos vinte por cento depende da forma de pensar de cada, como o colega Vereador entendeu 

que não seria interessante cobrar os vinte por cento, é um posicionamento dele e que tem que ser 

respeitado. Diz que o conselho entendeu como soube, porque não faz parte do conselho, soube o 

resultado que saiu uma espécie de portaria, que agora lhe fugiu o nome, quando o conselho faz saiu 

uma espécie de decisão da reunião. O vereador Jairo faz um aparte: Diz que é uma resolução. O 

vereador torna a palavra e diz que é uma resolução, e agradece ao colega, uma resolução do 

conselho destinando que tem que pagar vinte por cento. Diz que a questão é a seguinte, para não 

ficar aquela coisa totalmente gratuita, porque já teve exemplo de outras vezes quando é tudo dado, 

parece que não tem aquele efeito, que nem o calcário que teve uma contrapartida do produtor e o 
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objetivo final foi atingido, que foi cento e poucas famílias com o calcário pronto na propriedade. Fala 

que a questão dos vinte por cento foi uma decisão do conselho, e cada um tem o direito de pensar da 

forma de pensar e de agir do que bem entender. Só para esclarecer que a reunião do conselho saiu e, 

inclusive saiu uma resolução que está publicada. Enfim, tudo transcorreu dentro do rito do normal e 

correto como deve ser. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Diz ao vereador Miguel 

que fica preocupado, pois cento e trinta e três mil reais, o Conselho pode até deliberar, mas alguém 

deu a ideia para o Conselho cobrar. Questiona aonde vão esses vinte e seis mil reais que vai entrar 

no caixa, que vão ter que pagar. Diz que podem somar, pois cento e trinta e três mil, e vai ter que ir 

para a prefeitura. Fala que quando o governo mandou, todo produtor que votou na Consulta Popular, 

ninguém disse que o beneficiário teria que pagar. Diz saber que tem muita coisa errada, mas na crise 

que está, que sabe que tem muito produtor que não tem condições de plantar e botar um saco de 

adubo, e se ele pegar cinco sacos de adubo, já terá de pagar cinquenta reais, fazendo uma média. 

Diz que, às vezes, ele não tem dinheiro para pagar a hora e tem que pagar o adubo. Questiona se 

será a prefeitura que irá arrecadar esse dinheiro, sendo que veio dado o mesmo. Essa diz ser sua 

preocupação. Ressalta que o próprio Conselho está errado nessa história, pois se são pequenos 

produtores, tinham que se ajudar entre eles e não sair cobrando coisa em cima do próprio Conselho, 

pois vai entrar nos cofres públicos em torno de vinte e seis mil. Cita que dava para comprar uns 

quantos sacos de adubo, de novo. Fala que acham que é pouco, mas no montante dá bastante. 

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

PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADOR MIGUELANGELO 

CALLEGARO SERAFINI, Líder de Partido, PMDB: Diz que vai continuar falando na história do 

adubo, colega Jaques, até para esclarecer. Diz que existe no município o chamado Fundo Municipal, 

um fundo que foi criado, e este fundo, na verdade, vamos fazer crítica quando tem que fazer, pois 

este fundo desde que existiu e foi criado, se não se engana foi criado no governo passado, ele nunca 

funcionou, e no seu governo ele também não funcionou bem. Fala que estes vinte por cento, ele não 

vai para a Prefeitura, ele vai ser depositado no fundo, é a ideia que a partir daí se comece se fazer 

alguma coisa que tenha possibilidade de algum produtor financiar alguma coisa pelo fundo, a ideia é 

esta. Então o dinheiro não vai para a Prefeitura e sim ele vai ficar depositado nesse fundo, que daí 

depois para acessar é outros quinhentos, tem que ter projeto e coisa, enfim nos cofres da Prefeitura 

não vai ser depositado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN, Líder de Bancada, PMDB: Cumprimenta a Mesa Diretora, seus colegas 

vereadores, público presente. Diz que o Doti é seu compadre, e agradece as pessoas que se fizeram 

presentes lá, e as que não foram, mas mesmo assim colaboraram para ajudá-lo, pois a cirurgia saiu 

noventa mil reais e a empresa em que ele trabalha pagou setenta e ele tem que pagar vinte mil reais 

dessa cirurgia. Cita que esse almoço foi para juntar esse dinheiro. Sobre a viagem que foi cobrada 

aqui na terça-feira passada, a respeito que foi levado alguém a Porto Alegre, pelo que conversou com 

a Maria, estava a viagem certa, agendada, pelo que entendeu, e o paciente desistiu de ir, e como a 
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irmã dela ia fazer essa cirurgia, foram. Pelo que está sabendo, eles irão devolver esse dinheiro, as 

duas, a secretária e a enfermeira irão devolver aos cofres públicos do município todo o dinheiro que 

foi gasto lá. Diz que ela achou que errou e está corrigindo. Sobre ir buscar nas casas, só irá repetir o 

que falou, que sempre foi buscado, em todas as administrações, independente de prefeito, sempre foi 

buscado nas casas. Diz que lhe custa acreditar que alguém do Posto de Saúde tenha dito que os 

vereadores aqui disseram para não ir buscar. Cita que tem que ver de que fonte saiu isso, pois falou 

ontem com a secretária e ela lhe disse estar mantendo e buscando todo mundo em casa, como 

sempre foi feito todos os anos. Sobre a contratação dessas vinte horas a mais para o Controle Interno 

o que eles lhe passaram era que era necessário, mas agora como o horário é até as duas acha que o 

prefeito poderia repensar isso e pode sobrar esse dinheiro a mais para a prefeitura. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa à vice-presidente. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder Partidário, PP: Vendo o Diego e o colega Ibanez pedindo 

pedra diz ser bem simples de resolver o problema é só pagar quarenta e cinco reais a carga que eles 

levam, aqui só não pagam grandes empresas, ficam rolando dois três dias e não pagam. Fala sobre 

aquele projeto Ibanez que veio aqui tem que ter bom senso de cobrar quarenta e cinco reais e uma 

quantia a mais, mas que o pobre não pague. Lembra que discutiram aquele projeto, o pobre ganha 

terra só se pagar, se não pagar não leva, mas a empresa pode trabalhar dois, três dias e quer que 

essas empresas  tragam estes recibos para ver se pagaram três dias, três caminhões, patrola, rolo, 

quer ver se tem. Diz concordar com o colega Miguel que o fundo tem que começar, mas não pelos 

produtores pagando isso dá vinte e seis mil reais e seiscentos, vão ter que pagar para ser beneficiado 

desse adubo, se não pagar não vão levar. Acha que não é bem por aí e tem pessoas que como diz o 

colega Jaques que não tem condições, e aí concorda, não sejam contra.  Fala que uma coisa que 

preocupou a votação da Consulta Popular no Capão do Cipó parece que deu mil e quatrocentos, mas 

o que mais preocupa é que dizem que tem pessoas que não votaram e apareceu o nome lá. O próprio 

vai correr atrás porque diz não ter votado, esqueceu aquele dia. Fala que se tiver seu nome quer ver 

quem votou por o mesmo. Diz que a eleição esta aí e, de repente, amanhã ou depois começa 

aparecer mais voto que tem nas urnas do Capão do Cipó. Diz achar que isso é muito preocupante, 

pois o seu voto é tanto válido na Consulta Popular quanto em qualquer eleição, e mil e quatrocentos 

votos alguém deve estar usando bem o dedo para votar aí. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS, 

Representante de Partido, SD: Cumprimenta ao senhor presidente colegas vereadores 

comunidades. Comenta sobre o rolo emprestado para a prefeitura de Santiago, que foi um pedido do 

prefeito Julio Ruivo ao prefeito Meneghini. Fala que sua opinião é que devemos ser parceiro quando 

se precisa de uma máquina o Ruivo nunca negou. Acha que é mais do que justo emprestar, sem 

custo. Sobre manutenção isso não pode informar, mas foi um pedido feito do prefeito Julio Ruivo, até 

lhe colocou a situação que tinha pedido uma máquina, mas não levou a sério porque não sabia o que 

era, então era o rolo que ele pediu emprestado porque o dele não estava com condições para fazer o 

negócio lá. Diz achar que não é uma coisa tão séria, mas tem que ser feita e tem que haver a 

parceria, como sempre disse. Fala ao presidente se tem a possibilidade de ver aquela informação que 
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foi um que falou aqui e criticou na terça passada a respeito das diárias do prefeito e do secretário 

dele. Fala que quer ver de quem é que veio aquela fonte porque hoje lhe passaram e até foi criticado 

porque foi um que falou aqui que era um abuso gastar trezentos e oitenta mil em diária, é uma fortuna. 

Diz que não foi isso, não aconteceu e até lhe mostraram essa tarde os valores e não passou de 

setenta e quatro mil. Quer saber de quem veio a fonte porque a fonte está faltando com  a verdade, 

não chegou a setenta e quatro mil em quatro anos. Diz ter ficado sem jeito porque foi um que criticou 

o gasto e não é a informação que os mesmos passaram nesta Casa. Diz que gostaria de onde que os 

mesmos tirassem saber a fonte. O vereador Alacir faz um aparte: Diz que no site do Tribunal de 

Contas. O vereador torna a palavra e diz que então tem que ver, pois tem algo que não está batendo. 

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

leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. S/Nº/2016, do Partido 

Progressista, solicitando empréstimo Plenário para convenção dia 31 de julho de 2016, das 12h às 

18h. OF. 01/2016, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, solicitando empréstimo Plenário 

para convenção dia 29 de julho de 2016, das 18h às 21h.   Após o senhor Presidente convida a todos 

para a próxima sessão, que será dia 26/07/2016, 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, 19 de julho de 2016. 

 

 

 

 


