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ATA N° 04/ 2012 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) dia do mês de fevereiro de 2012, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara 

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

maus uma  Sessão Ordinária do ano de 2012. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor 

Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o 

senhor Presidente convida o 1º secretário para que faça a leitura da ata 03/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 14/02/2012, 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 e informa que o 

vereador Erico Rosado não se faz presente na Sessão, no dia de hoje, e que deverá trazer justificativa 

à Casa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador não se fez 

presente à sessão. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Também aqui, nobres 

colegas vereadores, quero salienta aqui, até que tivemo programa essa semana, até 

comentei com...com o colega Rodolfo, por motivo, e eu disse lá aquele dia, né colega 

Rodolfo, o senhor não se fez presente por que tava com grandes trabalho naquela escola 

atendendo os anseio de deixa a escola em dia pra abertura do ano letivo, da escola do 

Carovi. Por isso que o senhor não se fez presente, e respito a minhas palavra aquele dia. 

E...mas fiquei, colega Rodolfo, mais comovido foi com os moradores do Carovi. Moradores 

que se comoveram vereador Jardim, Diego, das...do asfalto que vai chega ao Carovi. Diz que 

era um sonho antigo dos moradores, colocaram pra mim, pro Serginho, que tava lá. Até 

agradece ao Serginho, um abraço pra ele, que tava escutando aquele programa, e feliz que o 

desenvolvimento chega ao Carovi. E o, realmente, não tem como nega que o asfalto traz um 

grande enriquecimento, traz sim. Traz condições melhores de vida, vereador Jardim, traz uma 

estrutura pro Carovi, e eu acho que todos são merecedores, de todo o Município e de toda a 

região. Então não é diferente a comunidade do Carovi. Então eu quero manda um abraço 

àqueles moradores daquela comunidade, e dize que...que o prefeito tá olhando com bons 

olho e fazendo as obras prometida. E a gente espera que outra saiam, vereador Jardim, que 

também tão na fila de espera, outras comunidade serão, também receberão privilégio, 

é...desse governo que está aí. Também aqui, colegas vereadores e a comunidade, eu tenho 

uma relação aqui de recursos que foi entregue, de canos, de manga, caixa d’água, pra dona 

Maria Rodrigues, dona Jacir Catarina, Doni Amaral, Jandira Alfredo, Luiz Possonato, Iracema 

Oliveira, Ovídio Lemos da Rosa, Roque, seu Roque, seu Antonio da Silva, dona Cleni do 

Amaral, Algemiro da Silva, Valdeci Jardim e Rosane Cortes Primo. Essas receberos caixa 

d’água e canalização, de recursos próprio do Município do Capão do Cipó. Esse não foi 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 



035 

 

recurso oriundo do governo do estado, do governo estadual ou do governo federal. Foi 

oriundo do governo municipal. Então eu quero deixa claro. Teve o laudo da assistência social, 

que foi dado a esses moradores, e a emenda saiu da Secretaria de Meio Ambiente. O recurso 

oriundo da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal do Capão do Cipó. Também 

aqui, tenho um convite a faze...trinta segundo. Então eu volto a faze no meu tempo de 

liderança, leio o convite. Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora 

desta Casa, munícipes que, novamente, nos honram com as suas presenças. E especial a 

todos os ouvintes da 87.9. Primeiro, senhor presidente, eu peço aqui à Secretaria de Obras 

que seje dirigido um ofício a eles pedindo uma iluminação lá no...na Vila do Carovi, 

principalmente na frente da casa do Seu Guarda lá, do Mauro, do seu Valdemar. E que, 

também, possibilidade de coloca uma lâmpada próximo do Posto de Saúde lá naquela antena 

da Ca...da...próximo ao Posto de Saúde. É muito escura aquelas ruas de noite lá, 

principalmente o pessoal que vai ou vem na Igreja. Tão pedindo, encarecidamente, aqui uma 

ligação que eu recebi um pouquinho antes, que seje feita a iluminação no Carovi. Também, 

senhor presidente, eu tenho que, aqui, em nome do bloco Quem Me Viu Mentiu, agradece ao 

nosso Carnaval dois mil e doze, que, novamente, foi uma festa bastante saudável, onde 

todos os blocos que compõem o ABC tiveram presente lá no ginásio. Fizeram uma belíssima 

festa, de novo, no nosso Município, que isso aí se torna, pra nossa região, muito bom, por 

que todo mundo fica sabendo que Capão do Cipó tem um...um Carnaval de respeito, de 

união, de fraternidade, de amizade, dentro do ginásio. E quero dize que, também, que o 

Carnaval solidário, é mais solidário só pro ABC. Eu digo aqui, e reflito, e falo, que seis blocos 

do Município do Capão do Cipó, que compõem o ABC, esses dons...doaram, esse ano, 

cinquenta quilos de alimentos, que no total deu trezentos quilo. E eu vi, hoje, num programa 

ali, eu escutei que foi arrecadado quinhentos quilos de alimento. Então, só duzentos quilo em 

cinco noites, o resto do povo doou. É muito pouco, e tão sacrificando demais os blocos 

cipoense. Eu como já fui presidente do ABC, sempre questionei isso aí. Eu acho que tem que 

ser mudado alguma coisa pro ano que vem. Também, senhor presidente, dizer aqui do...do 

ano letivo, que começa dia vinte e sete. Então, parabeniza todos os alunos da rede municipal, 

estadual, que estão começando suas aulas, agora, segunda-feira. Que reflitam bem sobre o 

que que é o estudo para cada um, a necessidade que tem de se ter, hoje, uma faculdade, de 

se ter, o mínimo, um segundo grau, uma faculdade, informática, pra competi, se não, não tem 

condições de te o seu trabalho digno, futuramente. E quero dize, aqui também, que eu como 

membro da Comissão de Ética, colega vereador Diego, questiono tua posição na última 

sessão. Eu, como vereador, questionamentos a gente sempre tem, mas eu nunca desaforei 
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presidente, nunca falei palavra de alto calão ao presidente, sequer. E acho que a Comissão 

de Ética, que eu sou o vice-presidente, eu acho que nós temos que se reuni e vê essa 

situação que aconteceu na sessão passada. E também dizer, senhor presidente, e 

comunidade cipoense, que estão nos ouvindo através da 87.9, de que vereadores, desta 

Casa, no retorno da sessão de...em dois mil e doze, agora, a primeira sessão de dois mil e 

doze, sessão passada, nós tínhamos sete projetos em mãos, e votamos três projetos 

emergências, né? Passou pelas comissões, como alguém que tava aqui observou, 

verbalmente. Isso aí tem que tramita o mínimo trinta dia, quando é projeto de urgência, e nós 

fizemo isso. Agora, ir pra rádio dize que os vereadores da oposição estão trancando o 

desenvolvimento de Capão do Cipó, estão trancando nosso Município, não estão deixando 

desenvolve, isso é pura mentira! Nós aqui estamos, os cinco vereadores, sempre 

aprojando...aprovando tudo que é projeto em benefício do povo. Eu digo assim ó, se falaram 

na Verdes Pampas, tenho certeza que falaram, eu ouvi, falaram na Cipoense, eu acho que 

isso aí ó é pura mentira, meu querido povo de Capão do Cipó. Venham presencia as 

sessões, diretamente, aqui pra vocês vê tudo que é projeto nós aprovamos. O que nós não 

tamos aprovando, e o que nós tamos questionando, e tem a emenda aí que foi feita, é cargos 

que não tem necessidade. Isso sim, nós não vamos aprova! Muito obrigado e devolvo a 

palavra á Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Vice-presidente em exercício, demais colegas vereador, 

colega vereadora, secretários, comunidade que faiz presente, nosso amigo e ex-companheiro 

Luiz, vereador dessa Casa, e os nossos ouvintes, logo mais, as nove hora, da 87.9, meu boa 

noite a todos. Presidente, eu...eu quero, rapidamente, aqui ó, fala que as pessoa me ligaram, 

hoje, negócio dessas caixa d’água. Agora o Ibanez leu os nome de algumas pessoa que 

foram beneficiada. Tem ali ó a família do seu Donato, eles tão pegando água do rio. Quem 

não sabe, é ali no Passo de Areia. Eles não têm água ali, que é o Guta, o seu Donato, o 

Valdir, e eles percisam duma caixa d’água, pra deposita água, e eles não tem. São pobre, 

moram na beirada da estrada ali, o seu Donato. E agora o Ibanez me leu o nome aqui, por 

que essas...essas caixa d’água é pra pessoas que não tem. Pobre! E aqui eu li o nome duma 

pessoa, que foi lido, a esposa dum funcionário da prefeitura. Será que não tem tanta gente 

mais, que não tem salário, que precisa duma caixa d’água, pra deposita água, e ganha uma 

caixa d’água? Não sou contra quem ganha. Por que foi feito a...veio do...dinheiro do governo 

do estado pra com...cinquenta e um mil reais, pra cesta básica e caixa d’água. Do Município 

não tá saindo nenhum centavo, ainda. Que eu tô preocupado o que que vai acontece logo 

mais, dois, treis meis, que lo...corrente aí ó, com essa seca, que tá enxergado, e o Município 

não feiz nada, até hoje, pra compra bóia pro nossos...pra nossas vaca de leite, pro nossos 
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produtor. Que ali que sai o ICM. Por que um exemplo nós tivemo com o Della Flora, ali no fim 

do ano, que queria uma caçamba, da prefeitura, pra puxa uma silagem, não cederam. Nem 

pagando. E ele disse que tirou dezoito mil litro de leite, que ele tira por meis. Se nóis não 

ajuda nossos produtores pequeno, quem que nós vamo ajuda, meu Deus? É o que paga o 

salário de prefeito, de vereadores, de secretário, e de todos os CC, que tão ali dentro. E meus 

parabéns, vereador Ibanez, agora o secretário tá aqui. Tá vindo dois ônibus do governo 

federal. Tá faltando um. Foi quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta, se eu não 

me engano, e uns quebrado, que o governo depositou na conta do Município, dia sete de 

janeiro. E eu acho engraçado o seguinte: quando usam o meu nome, primeiro comuniquem 

pra mim, principalmente. O prefeito sa...domingo ele veio na rádio, diz que ia fala que tinha 

vereadores que conseguia muita coisa, era só pega e liga. Então o que que o prefeito foi faze 

tanto tempo em Brasília, esse tempo todo? Eu... diz que eu, como vereador do PT, tinha que 

liga que tinha dinheiro sobrando. Do Marcos Maia, inté liguei ali, o vereador Antonio tava ali,, 

não consegui fala, falei com o Vagner, que tava numa reunião. Diz que pra calcário pra 

pequena propriedade, e adubo, tem bolas de toneladas que o...é só eu liga pra vim. Eu, até 

hoje, ninguém me falou isso aí. Nenhum deputado me disse: “Olha Jaque, comunica aí que 

nóis temo mandando!” Se não existe projeto, não tem calcário, não tem adubo. E o que que a 

Agricultura faiz, do nosso Município a Secretaria de Agricultura, pro nosso pequeno produtor? 

Eu vejo por esse lado. O deputado Marcon me ligou, se eu não me engano foi quinta ou 

sexta. Eu vim na câmara, daí liguei que tem que faze o projeto é a prefeitura: um trator pra 

patrulha agrícola, e uma ensiladeira, Antonio, pra faze silagem de aveia, pra pequena 

propriedade. Ele me ligou e disse: “Jaque, eu tô ligando pra ti e tô ligando pro Executivo faze 

o projeto”! Vim aqui, simplesmente o coordenador de projeto não tava. Diz que só vem essa 

semana ou na outra depois dos Carnaval, que tava tirando uns dia de férias. Se entrou ontem 

como CC, como é que vai tira férias? A minha preocupação é essa! E daí o prefeito ligou inté 

pro Roberto, que é da rádio: “Avisa aí que eu consegui uma emenda com o deputado Marcon, 

dum...dum trator e uma....”! Mentira! Por que ele...nóis discutimo na casa do Nelci Pretto. 

Nem pro prefeito sabia disso. Eu nunca falei! Nóis tava esperando libera o dinheiro pra depois 

nóis dize pro prefeito: ó façam isso, que nóis temo que compra isso! Não queiram subi na 

cabeça...pisa na cabeça dos outros, que na minha não. Que diz que nóis vereador tamo 

trancando projeto. Isso é mentira! Que tem um projeto aqui pra...pode ter certeza, Diego, 

tu...voceis vão ser chamado pra...mecânico. Mas professores...os professor, precisam. O 

Paulo Genro, simplesmente me disse, que é o secretário de Administração: “Vamo vê o que 

que vai dá!” Então vamo vê quem que manda aqui nessa coisa aqui. O prefeito manda lá. 

Quem manda aqui na câmara somos nós vereadores. E eu, por enquanto, esse ano eu sou 
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presidente. Que se eles pre...sabiam que precisava professores, por que que eles não 

botaram separado? Tem uma emenda, e eu já falei na sessão passada, o vereador que não 

senta nas comissões, não vai ser votado o projeto. E vou desconta do salário. E é cento e 

cinquenta e sete reais quem falta nas comissões. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à 

Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM (PP): Presidente, cumprimentando o senhor cumprimento os demais colegas, a colega 

vereadora, secretários presentes, nosso chefe da frota, funcionários, uma ex-aluna muito 

querida lá, que foi minha aluna lá, meu ex-aluno, também, vários ex-alunos aí. Mas são 

tantas, tantos assuntos, que eu...que vou começa falando do ano letivo. Quero saúda, 

também, os colorados presentes, os gremistas, também né? Saudar os ouvintes da nossa 

rádio. Leandro, e eu vou conta um...uma historinha pra ti, dez segundos, eu...várias pessoas 

que me ligaram sobre o início do ano letivo, eu disse assim ó, eu perguntava: vocês escutam 

a rádio Cipoense? “Escutamos”! Então lá na rádio vai dá, nós vamos comenta sobre o início 

do ano letivo. Então agora eu vou conversa com vocês que tão em casa, os meus alunos, da 

minha escola. A aula inicia dia vinte e sete, segunda-feira. Amanhã, quinta e sexta, nós 

professores estaremos é...ultimando é...uma formação continuada na escola. Para os alunos, 

vocês que estão em casa me escutando, dia vinte e sete, de manhã, aula normal. Você vão 

chega lá, distribuição de turmas, com café da manhã, conversa com os professores, os novos 

professores vão se apresentar. E na quarta-feira eu combinei, agora, com o Henrique e com 

Adair, os pais, vocês que vão na escola quarta-feira. Aluno fica em casa, quarta-feira. Só vai 

o pai. Se puder ir o pai e a mãe, beleza. Agora, do contrário, um tem que ir. Tem que assina 

matrícula e tem que conversa conosco lá, conhece professores e todo aquele esquema. 

Então já fica a convocação pra quarta-feira vocês irem lá na escola. Então essa é uma parte 

da...muito importante de hoje, do meu pronunciamento. Quero agradece, não sei se o 

Serginho tava aí, hoje teve o Marcão e o Manoel lá na escola e lá na Vila do Carovi, limparam 

a Vila. Isso é muito bom, a prefeitura se fazendo presente em mais um detalhe. E depois eu 

vou volta fala do Carovi. O colega Ibanez comentou sobre os ônibus novos chegando. Capão 

do Cipó é o...é o xodó, com toda seca, com todo esse baixo-astral, é asfalto....e eu tô com 

uma manchete aqui, hoje, no jornal, e depois eu vou mostra aqui pro meus colegas, que 

quando que eu sonhava e...olha, só fazem dezenove anos que eu tô no Carovi, que um dia, 

colega Regina, eu ia olha assim e dize: asfalto no Carovi. Nunca! E vou dize: se não fosse o 

nosso partido no governo, não saía asfalto no Carovi. Iam calça com pedra irregular. Então, 

isso é o Partido Progressista no governo! E essa manchete nós devemos ao Partido 

Progressista e ao prefeito que nós, aqui eu, até esses dias defendia como líder, e hoje 

defendo como do...do partido. Então é importante que vocês saibam que saiu esse asfalto, é 
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por que nós chegamos lá. Se não, daqui a oito, dez anos, ganharíamos uma calçadinha na 

frente da escola, empedrada e por aí terminou. Então isso é importante dize, essa manchete 

aqui: Asfalto no Carovi. Que mais que eu tenho que fala. Colega, vamos por partes, né 

colega? O senhor esqueceu o santo hoje. É, colega Jairo, o Seu Guarda mudou-se, né? O 

Seu Guarda agora mora na escola. O senhor tá pedindo lâmpada lá na casa dele, então, 

agora, tô lhe comunicando que o Seu Guarda, agora, mora na escola, né? Então, é bom 

sabe, né? Que mais que eu tenho que conversa. Agora, conversando com o secretário do 

Meio Ambiente, três poços estão sendo licitados, lá no Passo da Areia, no seu Ideber, e na 

Progresso. Licitados, né? Tem que ser pagos. Que vão ser feitos. E três é... emergenciais, 

Nova Esperança, Sepé e Rincão dos Vargas. Esses vão saí, que pode ser feito pela 

legislação. Então seis poços aqui na... Outra coisa também que é importante, vocês que se 

encaminhem e que pedem caixa d’água e essa parte da água. Primeiro passo é ir na 

Assistência Social pra ser encaminhado um laudo que, depois de posse desse laudo, que se 

encaminha daí até a Assistência Social. Tá? Então, tem mais alguns assuntos, mas eu volto 

depois, acho que eu sou líder da...da bancada, eu acho. Daí eu volto nos meus dois minutos. 

Muito obrigado, e devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com seis minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe 

cedeu um minuto de seu tempo regimental. Eu cumprimento o senhor presidente, meus 

colegas vereadores, secretários aqui que se fazem presente, funcionários em geral, da 

prefeitura, e a comunidade que se faz aqui presente. E, também, cumprimento aos ouvintes 

da 87.9, que a partir das nove horas estarão nos ouvindo. Ah, hoje eu começo usando o meu 

tempo, eu quero me dirigir a toda a comunidade do Capão do Cipó. Em especial aos meus 

eleitores, e, também, aos eleitores do vereador suplente, que tá aqui, o Rodolfo, o vereador 

Antonio, o vereador Diego, o vereador Ibanez, vereador Jaques, vereador Jairo, vereador 

Sergio e o vereador Erico, que não tá aqui, hoje. Quero me dirigi a todos vocês e quero pedi 

desculpas ao povo de Capão do Cipó por algumas atitudes tomadas aqui nesta Casa, por 

alguns vereadores. Eu sou a presidente da Comissão de Ética, isso já vem acontecendo há 

algum tempo, o vereador Diego tem perdido, às vezes, a paciência, talvez por motivos alheios 

ao nosso conhecimento. Mas eu vou fala pra vocês o que que é decoro parlamentar. Decoro 

parlamentar é a conduta exemplar que se espera ser adotada pelos políticos representantes 

eleitos de sua comunidade. E de acordo com nosso Regimento Interno, capítulo dois, decoro 

parlamentar, o vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato 

que afete a sua dignidade sujeita-se ao processo e as medidas disciplinares previstas neste 

Regimento: a censura, a suspensão temporária do exercício do cargo, graduada de sete a 

vinte e um dias, perda do mandato e etc. Nós fomos eleitos pra trabalhar, eu sei. Muita gente 
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aí fora, fala, e eu, também, falava que vereador pouco faz aqui e recebe muito. Somos 

conhecidos como os vereadores que não fazem nada, vão uma vez por semana e, ainda, 

quando tão lá, vão briga. Eu peço, mais uma vez, desculpas ao povo de Capão do Cipó. Pelo 

menos, em meu nome, eu tô pedindo. Por que vontade de trabalha aqui, pra mim, é o que 

não me falta. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, que não tinha nada, que eu tinha 

medo, não conhecia as coisas, eu consegui, juntamente com os funcionários. Então aqui, 

hoje, eu já tenho alguma experiência e posso dize que pra ser vereadora, eu acho que, as 

pessoas, às vezes, tinham que ter o mínimo de preparo. Por que palavras ditas aqui, como foi 

dita na vez passada, que é homem, ou tem que ser macho, isso não se fala. O povo 

não...não merece ouvi isso da gente. Nós temos que, sim, é trabalha pra que o Capão do 

Cipó cresça cada vez mais. Concordo, também, com o meu colega Antonio Jardim, que a 

gente fica batendo boca aqui e perdendo tempo criticando fulano, ciclano, um ou outro. Só 

que aqui neste microfone que, graças a Deus, agora tem a rádio, as pessoas tem que saber a 

verdade, a verdade das coisas. Não aquela verdade entrelinhas que as pessoas podem 

pensa uma coisa e pensa outra, e o povo fica sem sabe o que acontece de verdade. Como 

tão dizendo que os vereadores tão trancando projeto. Não é verdade! O projeto que foi 

mandato aqui pra Casa, pode até ser legal perante a lei, mas povo, esse...esse jeito que foi 

mandado é imoral. Não é moral do jeito que foi mandado. Pode ter a legalidade previsto na 

lei, mas não é moral. Faze um pacotão sabendo que o nosso Município tá precisando, sim, de 

professor, e taí o secretário de Educação, hoje. A diretora do colégio Julio Biasi, também, me 

ligou pedindo que a gente aprovasse, e eu disse pra ela que se dependesse de mim, eu 

aprovava hoje. Mas eu não vou projudica o Município inteiro por causo do desmando de um 

prefeito que, talvez, tenha se comprometido em chama fulano ou ciclano. Isso não se faz! Se 

foi feito como o colega Rodolfo me falou, se o seu Serafim fez, chamou os motorista na saída 

do mandato. Fez! E eu não era vereadora, e se tivesse lá, talvez eu não....estivesse aqui, 

talvez eu não teria concordado. Mas motorista vocês tão sempre precisando. Esses dia tinha 

funcionário, que não era motorista, dirigindo. Isso aconteceu agora e aconteceu antes, e eu 

acho que vai acontece sempre. Então, motorista sempre se precisa. Agora, operário, 

operador de máquina, ali com tudo sucateado esperando e mecânico, dois mecânico. Gente, 

vamo bota os pé no chão! Hoje Capão do Cipó trabalha com onze milhões e meio, amanhã 

não se sabe. Os funcionários, concursados, são pra sempre. Eles ficam ali, não é...pra 

sempre eu quero dize que não é que nem um CC, que muda um mandato tu tira, ou durante o 

mandato, se não tá trabalhando direito, tu troca. Não é bem assim. A folha de pagamento é 

permanente. O dinheiro que se arrecada depende-se da nossa colheita. E o asfalto que o 

colega Rodolfo falou no Carovi, parabéns a administração, parabéns ao Partido do PP, como 
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você se refere. Eu, às vezes assim, eu fico assim meio até constrangida que, parece que 

quando falam as coisas aqui, que tão fazendo, parece que é pra dá uma agulhadinha na 

gente. Mas, ao contrário, eu fico muito feliz com as coisas que tão acontecendo aqui no 

Capão do Cipó. E que, se tão realizando, se é pro bem do Capão do Cipó, eu...eu sou uma 

pessoa que aplaudo de pé, o que for bom pro nosso Município. Agora, usa a máquina, usa o 

dinheiro de forma que vai projudica a maioria da população, pra contenta a minoria, não 

contem comigo. Ah, não contem mesmo! Até eu deveria...tenho mais coisas pra fala, mas o 

meu tempo acabou, presidente? Mas já? Eu volto depois, então, no meu tempo de liderança. 

Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): O vereador fica 

com quatro minutos, pois cedeu um minuto a vereadora Regina Weidmann. Senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadora, secretários, funcionários, público aqui presente. Boa noite a 

todos. E em especial ao nosso Rei Momo, seu Nelson, que fez a festa com nós. Tá de 

parabéns. Mandou bem, seu Nelson! Valeu! Todo mundo tá de parabéns por faze um ótimo 

Carnaval. Tem alguns detalhes que a gente, como, quem é presidente de bloco, o Jairo, eu, 

a...o Jairo eu não sei se é o presidente. Desculpa, Jairo. O...o...colega, eu sei que é 

presidente, né Diego? A gente batalha ali, fizemo um ótimo trabalho. Mas a gente não faz 

nada sozinho, se não tem um ótimo trabalho de atrás. Como nós temo componente nosso lá, 

o pessoal que faz a comida, que eu vou dize. Pra não deixa...não cita nomes, obrigado pra 

quem ajudo o nosso, todo o nosso bloco que não, que não é muito pequeno. Vamo, pro ano 

que vem vamo pra cento e sessenta componentes. Então, é complicado, mas saímo, fizemo 

a festa e, graças a Deus, não deu poblema nenhum. Tô meio rouco, por que a última noite 

tocou pra nós abastece a cerveja, e suando ali, enfiando a mão ali dentro, não é fácil. E 

agradece a todos que trabalharam ali. Ficou alguns pontos ali que eu vou te que cita. Os 

banheiros, pelo amor de Deus. O ano que vem vamo te que dá um jeito. Aí o cara tem que 

vim aqui, o que tá bonito, tá bonito. Mas aquilo ali ficou feio pra nós. Ma o resto tá de 

parabéns todo mundo, por faze ótima festa. E dize, também, as casas já estão iniciando os 

trabalhos, que nós batalhemo tanto para faze. Já tão começando faze as casas que nós 

todos economizemo aqui na Mesa. Todos economizemo. Nós todos vereadores aqui. Tão 

iniciando os trabalho pra inicia. Tão começando, acho que duas já começaram a trabalha, o 

pessoal. São mais oito que vai entra no Capão do Cipó. Dez foi na ponte que, desse vereador 

que trabalhou pra consegui, junto com a administração Gordo. E, e agora essas aqui, 

com...junto com todos os colegas vereadores. Que não é, como diz o colega Ibanez, não é 

mérito do presidente, é mérito de todos né Ibanez? Né? Mérito de todos? E quero pedi ao 

nosso presidente, pra nós bota em votação esse projeto. Vamo pensa bem e vamo coloca em 

votação. Por causo que, isso aqui eu já vi que vai estoura, amanhã ou depois, vão dize que é 
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nós vereador que temo trancando pros colégio fica sem aula, pra depois nós tá trabalhando 

pra ó: “Isso aí é culpa dos vereador do Capão do Cipó”! Que vai te gente que vão fala, e vão 

dize. Então era isso, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): 

Senhor presidente, nobres colegas vereadores, comunidade que se faz presente. Desde 

terça que passou, a gente sempre recebe um público maravilhoso aqui nesta Casa. 

Cumprimento os ouvinte da 87.9, que estão nos escutando, né, pra ouvir o trabalho da 

sessão da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Portanto, protocolei uma indicação, 

hoje, aqui nessa Casa, comentando que seje estudado juntamente com o Poder Executivo e 

a Secretaria da Agricultura a possibilidade de aquisição de semente tanto de aveia como de 

azevém, e que seje estudado uma forma aos pequenos produtores efetuar os pagamento, 

né? Sabemos que é uma dificuldade muito grande e nós esperamos que o Executivo e a 

Agricultura façam o melhor pelo povo de Capão do Cipó. Sobre as questões que está 

ocorrendo aqui nesta Casa, sobre os projetos, né, eu estou aqui, sou vereador do Partido 

Progressista, a qual me orgulho muito em dizer que faço parte desse partido, né, a vinte e 

poucos anos. Não estou aqui pra trancar projeto nenhum. Estou a favor. Simprimente eu 

quero dizer parabéns vereador Sergio, pela sua iniciativa sobre esse projeto. Eu acho que 

chega nessa Casa aqui, vem do Executivo elaborado, e o nosso ano letivo está começando. 

Que bom que o secretário e o Executivo estão procupado com a educação no nosso 

Município. Eu como não tive a...a oportunidade de estudar, né, por que na época nós não 

existia, é um acesso de transporte. Hoje se pega quase na porta da casa. Então parabéns a 

administração, parabéns, né, ao Município de Capão do Cipó que oferece esse estudo de 

qualidade. Que bom, que um dia, talvez, eu vortasse aos bancos escolares pra que eu 

pudesse estuda  e ter a minha faculdade. Mas, desejo sucesso a quem faz a sua faculdade. 

Portanto, também mantive contato, hoje, com o secretário, secretário não, presidente da 

Comissão de Agricultura do estado, deputado Ernani Polo. Provavelmente estará aqui em 

Capão do Cipó para tratar assunto sobre a agricultura. A qual nós enviamos um...um e-mail 

pra ele, lá, e nós estamos esperando a resposta sobre agricultura e, também, a Brasil 

Telecom pela falta de sinal em nossa comunidade do Entre Rios. A qual o deputado Ernani 

Polo, hoje eu falava com a assessoria de gabinete do deputado e, provavelmente, colega 

Diego, nós que temos uma representatividade aqui do deputado Ernani Polo, né, vamos 

trazer ele aqui a Capão do Cipó, em breve. E pretendemo convidar, através da nossa rádio 

87, pra que venham participa desse encontro com a presença do deputado Ernani Polo aqui 

em Capão do Cipó. Portanto, na terça que passou eu disse que traria escrarecimento aqui a 

população de Capão do Cipó sobre recurso ou não, vindo do governo do estado. Portanto, foi 

basta eu falar aqui, procurei na quarta-feira o Executivo, procurei, imediatamente, o Executivo 
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procurou a nossa emissora, e escrareceu os fato dos recurso que veio. Eu peço ao Executivo 

e a assistente social que faça um laudo, carinhosamente, pra distribuição das cestas básica. 

Olhe muito bem pras pessoa necessitada, né? E sobre a questão das caixa de água, é 

recurso próprio. Não é recurso do governo do estado, né vereador Ibanez? Por enquanto é 

recurso da assistência social. Então, muitos escrarecimentos está sendo feito do Poder 

Executivo, né? Portanto, isso é muito gratificante para nós. Eu quero, também, dizer aqui ó, 

que seje enviado um ofício ao banco Banrisul pra que de continuidade ao horário das dez 

hora às três hora da tarde. Portanto, os funcionários público, não tem como, as vez, saí do 

horário de trabalho pra ir até o Banrisul, fechando as duas horas da tarde. Então, precisamos 

de mais uma hora a direção do banco Banrisul, de Santiago. Sobre as questãos que se diz 

aqui nessa Casa, eu sou muito grato ao poder Executivo Municipal pela benfeitoria e pelos 

bens que nós temos recebido na localidade de Entre Rios. Me orgulho muito, secretário 

Henrique, daquele belo refeitório, né, daquele pátio, que foi feito na escola do Entre Rios e, 

também, da troca do nome. Foi graças ao Partido Progressista, graças ao partido que eu faço 

parte e ao nosso prefeito Osvaldo Froner. Me orgulho mesmo, de coração. Se fala bastante 

aqui, vereador Diego, em ética. Mas que coisa mais feia do mundo, quando o nobre vereador 

vem aqui a essa Casa e chama o mandatário do Município de mentiroso. Essa teria que ser a 

forma da ética, então. Isso é uma falta de respeito nesta Casa, quando um vereador diz aqui 

a um homem público, ao administrador do Município de Capão do Cipó, do meu querido 

Município de Capão do Cipó, de mentiroso. Aí teria que ter código de ética. Por um motivo, ou 

por outro, não estou aqui pra defende o vereador Diego, né? As pessoas querem, agora, 

enquadra no código de ética o vereador Diego. Então precisa enquadra no código de ética 

quem chama as autoridade do Município de mentiroso. Muito obrigado. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, 

jurídico, a nossa rádio Cipoense, comunidade do passo do Tibúrcio, Carovi, Rincão dos 

Palharini, secretários, que aqui estão, boa noite a todos. Começo fala sobre o nosso Carnaval 

de dois mil e doze. Então, tá de parabéns a nossa comunidade do Cipó, do Carovi, enfim, de 

toda a região que vieram prestigia. Henrique, Adair, vocês tão de parabéns pela organização 

do Carnaval dois mil e doze e, também, todos os blocos que fizeram a festa conosco durante 

cinco noite no nosso Município. Quero agradece a todos que prestigiaram o evento. Sobre o 

asfalto do Carovi, colega Rodolfo comentou, o colega Ibanez, eu também estive por lá, aonde 

o pessoal, senhores e senhoras, a gente conversando, chegando às casas, disseram assim, 

pra mim, pra mim, tão dizendo pra mim: “Nós tivemo oito ano e nunca tivemo uma atenção na 

nossa Vila do Carovi. Graças a Deus, hoje, nós vamo consegui um asfalto de boa qualidade, 

pra que fique mais bonito a nossa Vila, do nosso Município do Carovi, aqui!” Então, eu quero 
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deixa o meu abraço a comunidade do Carovi, e que vocês merecem. Vocês ficaram oito ano 

sem be...sem ganha um nada. Graças a Deus o nosso governo que está aí, tá olhando de 

coração e com carinho a vocês. Também aqui pedi, hoje, ao se...ao Luiz Henrique Lima, 

Secretaria de Obras, que, amanhã, ele ficou certo de manda as patrola lá no Capão da 

Batalha, Rincão dos Beck e termina o Passo do Valo, que ficou sem faze. Já, desde já, já 

agradeço a ele. A equipe da água tá de parabéns, Alexandre. Vocês tão de parabéns, que tão 

se organizando, motivo a seca. O pessoal tá necessitando da água, vocês tão tocando a 

matéria, tão de parabéns, também. Temos aqui discussão de projeto, a gente sabe que tem. 

Eu quero dize assim, da minha parte não tranco projeto. Sou defensor e brigo por o interesse 

da comunidade. A minha briga de terça passada foi em brigas do concurso público que estão 

sendo a ser chamado. Temo aí dia vinte e sete o início do ano letivo, tem quatro professora 

faltando. E aí, não vamo vota o projeto dos professor? Vamo prejudica os aluno? Eu não 

tenho filho, ainda. Mas quem tem filho e tão na espera da professora pra dá aula? Eu acho 

que a gente tinha que olha com carinho. Não é a gente que tranca projeto. A nossas 

comissões deu parecer. Eu acho que tá na hora da gente olha com mais carinho aos nossos 

filhos, dos nossos pais e mães que temos no nosso Município. Que o futuro de Capão do 

Cipó tá nas mão deles. Sobre Comissão de Ética, colega Antonio, o senhor colocou aqui. Só 

que eu penso assim: eu defendi o interesse da comunidade. Só que tem uma coisa que a 

gente tem... o senhor falou muito certo. Quando chamam o prefeito de mentiroso e isso e 

aquilo, não cobram Comissão de Ética. Eu acho que o dever tinha que ser de todos colegas 

vereadores, não só a mim. Por que eu briguei interesse que é bom pro povo do Capão do 

Cipó, que tão esperando, tão com seu cargo pra mostra serviço ao nosso povo cipoense. Isso 

que eu acho! Vim aqui chama o prefeito de mentiroso, colega Regina. Peço desculpa se eu 

tive algum alteramento na terça passada, colega Jairo. Me desculpe, senhor presidente. Eu 

acho que Comissão de Ética tem que cobra de todos, não só de mim. Que quando vem 

nessa Casa chama o prefeito de mentiroso, isso que eu acho que é uma falta de respeito com 

o maior chefe e autoridade do nosso Município. Então, da minha parte eu agradeço e 

desculpa se eu tive alterações à vocês colegas, presidente, Comissões de Ética. Mas eu 

acho que o dever tem que ser cobrado de todos, não só a mim, a minha pessoa. Seria isso, 

meu muito obrigado. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: O 

vereador não se fez presente à sessão. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Eu 

quero aqui, meus colegas vereador e a comunidade, até me cobraram, hoje, que eu não fiz presente, 

secretário, e...e o seu Adair, também, que se encontra aqui, Henrique Nascimento. Não fiz presente 

vocês sabem o motivo, né? Faz dois mês e pouco perdi a minha mãe. Então eu disse que nessa data 

eu não participaria de festividade. Não aqui e nem fora do Município. vou deixa claro a cada um de 

vocês o meu motivo da minha ausência da Semana Farroupilha...a da semana do...do Carnaval, do 
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Município do Capão do Cipó. Também, quero aqui colegas que me antecederam nessa Casa, 

comentaram sobre a água lá pro seu Donato. Vai ir a água, sim. Vai pro seu Guta, o seu Donato, tão 

abrindo a água, as...as valeta e em seguida vai chega a água pra eles lá. E quem quise se inscreve 

pra caixa d’água é só se dirigi pra assistência social que, certamente, tão fazendo as inscrição de 

todos as pessoas dessa comunidade. Também aqui quero um convite pra dia, convite dia vinte e 

cinco de fevereiro o Programa A Voz do Campo, direto da vila Coimbra, no Salão Comunitário da 

Coimbra. De todos os produtores rurais do Município do Capão do Cipó. Eu faço o convite a todos os 

vereador pra se faze presente e produtores rurais, que é de interesse de vocês. Com a presença de 

vários deputados e prefeitos da região, em busca do melhor pra essa região, que essa seca aí, que 

assola, né, e que tá preocupando o nossos produtores do Município. eu quero aqui que me passaram, 

hoje, vereadores, e até quero me dirigi ao colega é...Jairo, o informativo que saiu na semana  

passada, aqui, diz assim: “Tudo é demagogia. Sobre o informativo lançado pelo prefeito, Jairo Charão, 

PDT, não perdoou: ‘Tenho certeza, e posso provar que oitenta por cento dali é demagogia e 

politicagem pura!’” Isso aqui um...um morador me colocou nas mão, hoje, vereadores, e fez questão 

que eu lesse aqui. Quero dizer que foi um morador do Capão do Cipó. E, ainda, ele mandou pergunta 

pro senhor que colocou na minhas mão, que só em dois mil e oito, tem um boletim informativo, dois 

mil e oito. Um boletim informativo está aqui. É...tem dois, segundo boletim informativo de dois mil e 

oito, e terceiro boletim informativo, dois mil e oito. Ele mando pergunta pra comunidade cipoense se 

tudo isso aqui, não é politicagem, o que que é, então? Se esse boletim informativo do Froner, foi, ele 

até concorda que pode ser politicagem. Mas que nós reveja os fatos e venha a essa Casa traze as 

verdades do que tá acontecendo. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor presidente, comunidade que nos ouve, ficamos 

entristecidos por que na primeira noite de carnaval tivemos um arrombamento numa fazenda aqui do 

Município. Dos quais começaram, de novo, os roubos, né? E foi um roubo grande. Acho que, no 

mínimo, dois caminhões tiveram nessa fazenda, levando diversos animais, gado, ovelha, e outros 

bens do seu Odilon Rosado. Então a gente fica triste, por que voltou, né, retornou os roubos no 

Município de Capão do Cipó, né? Tomara Deus que...que solucione. Quero dizer, senhor presidente, 

e pedi ao colega da rádio Cipoense que a oposição,a gente já discutiu até ali junto, nós, também, 

precisamos de espaço na Cipoense para divulgar ao povo e não falar, não fazer politicagem. Por que 

a  Cipoense nós criamos, tem...tem uma participação minha, de todos vocês, de todos nós aqui do 

povo de Capão do Cipó. É uma rádio comunitária e se o executivo tem direito, ou alguém faz o 

programa com intenção de fazer politicagem, nós também sabemos fazer e queremos nosso espaço. 

E dizer aqui, senhor presidente, demais comunidade que, de repente, nosso ex-prefeito e acredito, eu 

participava, que a administração fez diversos informativos, e levou à comunidade, mesmo, 

verdadeiros fatos, obras. E eu quero dizer a vocês assim ó, o asfalto que está no informativo aí 

dizendo que nenhum munícipe precisa paga, é mentira! Povo cipoense, asfalto, calçamento, povo tem 

que paga, meus amigos. Não se iludam! Tá ali, mas é mentira! É mentira! Quero dizer, também, aqui, 

nobre colega, da educação, secretário, dez ou cinco salas de aula, como tá ali, tem que ser uma coisa 
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ou tem que ser outra. Colocaram dez, ou colocaram cinco, tem que ser uma coisa concreta. Não larga 

informativo que as pessoas tem que embaralha, não sabem o que vão faze e o que não vão. Muito 

obrigado e até a próxima sessão. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de 

Partido, PT: Rapidamente, eu...eu quero fala dos poço artesiano. No assentamento Nova Esperança 

faiz oito dia que seco o poço. É coisa de emergência, é pra amanhã! Veio onte a máquina abri o poço. 

Agora, tem que puxa  a rede de luz e bota água pra esse poço. É cem família sem água. Cem! Por 

que esses poço, essas coisa, já tinham que te feito a um ano atrás ou dois. Por que esperam 

acontece uma desgraça, por que a seca ninguém pede, mas aconteceu, pra toma as providência. E o 

nosso povo tá pagando pato sem água. Graças o caminhão, que eu que consegui, liguei pro estado, 

que veio uma caçamba que tá puxando água pra esse pessoal aí. Graças a isso. Se não não sei 

como é que ia ser feito. Vereador Rodolfo, tu falou graças ao Partido do PP o asfalto do Carovi. 

Graças  a Deus, mesmo! Mas eu penso assim ó: não esqueçam que esse povo lá, tão de parabéns, 

mas vão te que paga. Vão te que paga! O nosso, o meu, que fizeram ali, faiz dois ano, inté hoje não 

cobraram. Tá tudo estourado. Vão lá vê! Ma passo as eleições, ganham ou perca, paga o asfalto. 

Pode te certeza disso! Pode te certeza disso! O pessoal vai te que paga. Não diz assim: “Ah, nós 

temo ganhando asfalto!” Isso aí...e é bem caro é só um exemplo. Só que tem que dize, também, 

graças ao Partido dos Trabalhadores que no Capão do Cipó existe duas ambulâncias da Consulta 

Popular, o vereador Ibanez, o senhor disse. Duas retro do governo federal. Esses treis ônibus escolar 

que tão vindo, é novinho, do governo federal. Uma caçamba, uma camionete, que andam, tudo 

novinho. Tudo do governo federal. Não esqueçam disso! E aonde tá o dinheiro do Capão do Cipó? 

Meu muito obrigado e devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Bancada PP: Presidente eu começo com...perguntando pro colega Jairo de Lima Charão onde é que 

tão as trinta e cinco casas populares que tá num dos informativos aí que ficou, não vi nenhuma aqui, 

mas tá no informativo? É só olha! É uma pergunta. É...com res...com relação a vereador não faz nada, 

não me preocupo. Não me preocupo, mesmo! Até por que a gente tem, a gente tem o...é...as pessoas 

comentam. Assim como comentam que professor não trabalha, que diretor não trabalha. Essa parte 

eu não me preocupo. Questão do orçamento, onze milhões e meio, seis por cento ao ano de 

aumento. Queira ou não queira vai dá. Vai passa pro ano que vem em torno de doze milhões, no outro 

doze e seiscentos, doze e setecentos, dois mil e quatorze treze, e no final do...do mandato que vem, 

que nós estive terminando, vai tá em treze milhões e novecentos. Então essa é uma justificativa 

assim, que eu acho, é...meia vaga pra nós não vota os projetos. O que não dá é pra deixa criança 

sem aula. Eu sei, por que eu sou diretor de Scola, e sou professor a trinta e um anos. Depois atrasa, 

as crianças se perdem, as coisas fica ruim. Então nós vamos avaliar bem isso. Criança sem aula, é 

problema! É problema! Com relação a paga ou não paga o asfalto, e coisa, eu acho o seguinte: a 

melhoria existe. Foi feita. E eu acho que amanhã ou depois se nós tive que paga com as...as pessoas 

vão paga de bom coração. Por que foi feito! Assim como lá no Carovi eu só falei em asfalto. Mas eu 

tenho que fala que vai te uma academia, eu tenho que fala que vai te um ginásio de esportes, e eu 

acho colega jai...Jaques, eu sempre apoiei o seu...o seu partido aí. Por que na educação, eu sou 
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favorável. O senhor sabe disso. Agora eu, não foi pago os ônibus com dinheiro que...que veio, que é 

da prefeitura, que é de direito nosso, eu acho que é. Né? Eu acho que era isso, presidente. Então, 

colega Jairo, na próxima sessão me responda aonde é que foram construídas trinta e cinco casas que 

está num desses informativos. Eu quero sabe, por que, de repente, tá perdida por aí. Muito obrigado, 

e vocês que tão em casa, até na próxima terça. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Ah, só pra encerra sobre o código de ética. Só pra encerra. Eu...eu vou pedi aos 

nove colegas vereadores, que ao se pronunciarem aqui, pra fala de alguém, que não...não chame de 

mentiroso. Mas que invente uma palavra que diga que ele está faltando com a verdade, então. É o 

jeito! Por que aqui, no microfone,  eu...qualque deputado, vereador, tem imunidade parlamentar. O 

que eu me referi foi no comportamento de nos nove...do...dos nove vereador, aqui dentro. O colega 

Diego sabe do que eu to falando e vocês, também, sabem. Ele tá revoltado, deve tá magoado, por 

que não ficou de presidente. Tem uma rixa ali com...com o Jaques, por causa disso. Só que, Diego, 

eu te digo: tu tem que cobra dos teus vereadores, dos teus vereadores do PP. Por que o Sergio, o 

Sergio é vereador do PMDB, e cumpriu a sua palavra e votou em branco. Nós tivemos, nós somos 

cinco e tivemos seis votos. Então cobre dos...de vocês. Não traga essa...essa briga particular aqui pra 

dentro da câmara. Ah, sobre os projetos, vocês quatro, os vereadores vem aqui e falam que nós temo 

trancando. O Rodolfo acabou de dize que é a favor de educação, que um filho fora da escola é um 

problema. É verdade! Mas por que que vocês não vem aqui e não dizem. Se o prefeito Osvaldo 

Froner quisesse ele coloca a vaga, o cargo de dois professores, e pronto, nós aprovava. Por que 

vocês não falam isso? Sabe, a gente vem aqui, fala, mas...mas... revolta! Revolta! De vontade assim 

ó, de desce no nível por que, às vezes, a ocasião me ...me permite, que eu desça do nível. Por que 

vocês podem dize. Por que que não vem aqui e não digam: nós não temo trancando! Por que que o 

prefeito não manda aqui só o cargo de...cargo a cargo pra nós vota. Qual é o vereador que vai vota 

contra os professor, aqui? Eu não! E...e garanto que nenhum da UDP, também. Só se vocês votarem. 

Mas venham aqui e falam a verdade pra todo mundo fica sabendo. Era isso e eu devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Que bom, né? Vamo bota os projeto 

em votação, hoje, então. Né? Se depende da nossa bancada, os projeto serão resolvido! É... então 

estive visitando a Secretaria de Agri...de Obras do Município, solicitei uma retro escavadeira, lá no 

Entre Rios, para o seu Abrão Ouriques, para o senhor José Brasil dos santos Vargas e para o seu 

Osmar Nunes Marques, né? Ao qual o secretário me recebeu muito bem. Eu agradeço lá o carinho 

que tiveram por mim na Secretaria de Obras do Município. É, eu acho assim ó, na questão aqui que o 

vereador tem umunidade pra fala o que que. Mas a falta de respeito e a educação a gente traz de 

casa. O respeito, né? Então eu não é por que eu tenho umidade aqui, eu vou falta com respeito com a 

prateia e, também, com os ouvinte da 87. Eu estou aqui, simprimente, para trabalhar. Para fazer o 

melhor pelo povo de Capão do Cipó. Lamento muito já não te atendido todas residência do nosso 

Município, com água, com cestas básica, com caixa d’água. Está é a obrigação nossa. Nós não 

devemos tá aqui falando isso aqui, falando isso aqui. O ano eleitoral está aí. Nós estamos muito 

longe, ainda. Nós temos que tenta primeiro, senhor presidente, é resolve a necessidade do povo de 
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Capão do Cipó. Esse é o nosso primeiro trabalho que nós devemos de...a estiagem está aí, cada vez 

assolando mais o nosso Município, alguns lugar chove, outros lugar não chove. Nós lá no entre Rios 

tivemos trinta e cinco milímetro, mas, ainda, continua, né. A estiagem é muito grande. Então nós 

precisamo é resorve a situação do povo de Capão do Cipó. Sobre a questão aqui que o presidente 

colocava de um caminhão-pipa que veio, graças a um trabalho meu ou dele. Então, eu quero dize que 

o presidente é forte mesmo dentro do PT, né? Parabéns, continue trazendo melhor coisa para o 

Capão do Cipó. Muito obrigado e até terça que vem. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário 

para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. GAB. 037/2012, do 

Gabinete do prefeito, em resposta ao Pedido de Informação 001/2012. INDICAÇÃO 003/2012, do 

vereador Antonio Jardim ao Poder Executivo Municipal.  CONVITE, da ACAMVALE, para 1º 

seminário de Orientação Legislativa, dia 02 de março, no Instituto Federal Farroupilha – Campus São 

Vicente do Sul. MOÇÃO 002/2012, dos vereadores aos familiares de Claudio de Souza. Após o 

senhor presidente explica aos colegas e aos presentes que não irá por em votação o Projeto de Lei 

001/2012, pois foi feita emenda a qual ainda não possui parecer das comissões permanentes. 

Também não irá em votação o Projeto de Lei 005/2012, pois em contato com a funcionária Cimeia, o 

presidente foi informado que fora encontrado parte da documentação. Portanto será esperado mais 

um pouco antes de por em votação. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 006/2012, do Poder Executivo, que “Institui o Programa de 

Educação Fiscal – PMEF  - e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI 007/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do Cipó a assumir 

mediante Lei Específica e convênio, o trecho da estrada que descreve e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 002/2012, dos vereadores aos familiares de 

Claudio de Souza, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 28/02/2012,  no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada 

a tratar o senhor Presidente declara encerrados 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, 22 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 


