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ATA N° 05/ 2011 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2011, às 18:00 horas, no Plenário da 

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

Casa Legislativa para mais uma  Sessão Ordinária do ano de 2011. 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 a 

1ª secretária para que faça a leitura da ata 04/2011, da Sessão Ordinária do dia 

15/02/2011, 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 IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O Vereador fica com sete 

minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu dois minutos de seu tempo. 

Senhor presidente, colegas vereadores, secretária, Procurador, quero aqui 

cumprimentar a nossa 87.9, que leva aos ouvintes cipoenses as reivindicações desse 

Poder Legislativo, que tem o privilegio de ouvir os trabalhos dos colegas Vereadores. 

também quero cumprimentar aqui o seu Didi. Seja bem vindo seu Didi. Mais uma vez 

nessa Casa o doutor Marcelo. O Claimar, o ex-vereador seu Luiz, também, com a sua 

esposa. Seu Valdir, o Ricardo meu amigo. Seja bem vindo, Ricardo, a essa Casa. A 

Casa é de vocês. E primeiramente, senhor presidente, é... o que me coloco aqui sobre 

a reunião de sexta-feira, que foi realizada, presidente,  a respeito das casas populares. 

E eu acho que foram unânimes os vereadores. Também, Beto Dani, também quero 

registra tua presença, aqui nessa Casa, juntamente com o Bruno. E deixar aqui 

também é o nosso anseio que seje realmente construída as casas populares pra 

comunidade do Capão do Cipó. Por que essa Casa aqui tava cheia, na sexta-feira, seu 

Luiz. E eu senti o anseio do povo pra que essas casas, realmente, saia do papel e 

atenda os anseios da comunidade cipoense. E eu acho que essa troca que houve, de 

secretários aí, colega Sergio, tu tem uma grande fatia de contribuição nisso. Por que 

senão, talvez continuasse do mesmo jeito que tava as casas popular no Capão do 

Cipó. Mas eu espero que a dona Joanita, o novo secretário Dário, consiga tirar da 

gaveta esses projeto das casas populares e atender os anseios do povo do capão do 

Cipó. É uma esperança que eu tenho, Beto. E eu espero que isso venha acontecer. 

Doutor Marcelo, a Associação de Apicultores do Capão do Cipó., eu já disse aqui 
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numa reunião que antecedeu essa Sessão, que o senhor conte com o meu apoio. A 

associação é legalizada. A associação é cipoense. Tá aqui no nosso município 

prestando grande serviço, inclusive a administração pública, né doutor Marcelo, por 

que vende o nosso produto no Capão do Cipó. Sai com o nome do Capão do Cipó. 

Essa associação gera imposto pro Capão do Cipó, que paga o salário da 

administração e dos vereadores. é justo que o dinheiro destinado, seu Marcelo, por 

que houve um acordo com o senhor juntamente com o prefeito municipal, que venha 

para a associação de produtores do Capão do Cipó. Que atenda os anseios dessa 

associação. É o mínimo que eu espero, como vereador. Mas a nossa obrigação, doutor 

Marcelo, como eu disse pro senhor aqui, que o dinheiro destinado, a sobra desta 

Câmara, vai pro governo e ele coloca onde quer. Isso a Lei, um dia, deveria ser 

mudada, doutor Marcelo. Que os vereadores e os presidentes de Câmara tivesse 

autonomia da sobra do..do dinheiro daqui, escolher a associação, a comunidade, ou 

pra quem botar, seu Luiz. O senhor sabe como funciona, e nós não podemos fazer 

isso. Então é por isso que acontece o que não deveria acontecer. Mas a gente espera, 

doutor Marcelo, que o dinheiro destinado, tanto da Consulta Popular como o do 

orçamento municipal, seje pra associação de produtores e apicultores do Capão do 

Cipó, que é o que eu posso fazer pelo senhor. Também é... presidente, é... sobre as 

estradas. Tem que vim aqui reivindicar, sim. Hoje um morador me ligou, que foi uma 

promessa, inclusive, do  prefeito municipal. Até eu fiquei surpreso. Mas essa promessa 

partiu dele, arrumar a entrada dele, ele é produtor. Por que ele produz em pequena 

quantidade, mas vende de porta em porta. É a sucessão, aqui, do finado Laudelino. O 

Gelson me disse que recebeu a visita e que ficaram de arrumar a estrada e fazer um 

bueiro pra ele, e ele tá  a espera. E até hoje eu digo, então eu vou falar, vereador, por 

que um pedido seu, o senhor vai tá me ouvindo, e sabe que esse vereador, aqui, é 

pago por vocês mesmos, que vendem de porta em porta. E a minha obrigação é de 

reivindicar os interesses do povo do Capão do Cipó. Então espero que seje mandado 

arrumar aquela estrada. Também é...colegas vereadores, e até peço o apoio de outros 

colegas, que também residem no Rincão dos Palharini ou tem parente por lá, o pedido 

das estradas....me cede mais dois minutos vereador Sergio. Dois minutos cedidos pelo 

presidente dessa Casa, vereador Sergio Seifert. As estradas dos Palharini, vereador 

Rodolfo, tá impraticável. E quero dizer mais: lá tem produtores que produz e os 

produtos pagam os imposto do Capão do cipó. Podem ter certeza disso. Não vão pra 

outro lugar. É produzido aqui. É vendido aqui. Isso cresce o desenvolvimento do capão 

do Cipó, mas eles também precisam de qualidade de estradas. E eu acho mais do que 
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justo quando eles fazem uma reivindicação pra um vereador, o vereador tem que vim 

aqui e reivindicar juntamente ao secretário de obras e o prefeito municipal, para que 

atenda as suas comunidades. E isso não tá acontecendo comigo, seu Beto Dani. E eu 

acho que falta mais atenção do Poder Público com as pequenas comunidades. Como 

também tenho que reivindicar a entrada lá do seu Ademir Nascimento, que me pediu a 

meses. Ainda a patrola não passou por lá, mas espero que vá. Tem prazo, ainda. Falta 

dois anos. Eu espero que seja atendido, também, esse pedido. Como a estrada do 

Inhacapetum que entra aqui em Areias, vereador Erico, e sai lá no João Macedo, no 

seu Alcides Bilo e o Jorge Bilo. Também precisa imediatamente seu Luiz, do 

cascalhamento daquelas estradas. Estrada arenosa, esburacada. Tive o privilégio de 

fazer uma visita a propriedade do seu João, está impraticável, também. Claro que tão 

fazendo muito no Carovi. Tão. Não tenho que negar, nem posso. Tão. As estradas tá 

ficando boa, do Carovi. Mas as pequenas comunidade precisam uma atenção especial. 

Por que nós temo aí a beira de iniciar o ano letivo nas escolas, e próximo, produtores, 

do início da safra, que é recorde no nosso município. então o mínimo que nós 

precisamos é  de estrada que de condições de escoamento da safra e que atenda os 

produtores do Capão do Cipó. Meu muito obrigado, presidente, pela cedência de dois 

minuto. Devolvo a palavra à Mesa. Muito obrigado. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

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

desta Casa. Comunidade que nos honra com suas presenças, né. Em especial hoje ao 

Presidente da APICIPÓ, aqui o Marcelo, e demais sócios dessa entidade aqui do 

nosso município. Dessa associação valorosa aí, que é a APICIPÓ, do município de 

Capão do Cipó. E como falou o vereador Ibanez, antes, né. Eu acho que vai ter. pode 

ter certeza Marcelo, a gente viu aqui. Tem total apoio dos vereadores de Capão do 

Cipó, né. Dos associados. E, certamente, a APICIPÓ vai se fortalecer aqui no 

município, desde que o executivo também estenda a sua mão. Temos certeza que isso 

vai acontecer. O que depender da Câmara, pode ter certeza. Senhor presidente, 

também, em especial aos ouvintes da Cipoense FM, não deixar de estender a 

saudação a todos os nossos ouvintes que acompanham o trabalho de seus 

vereadores, então, agora aqui na Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Também, 

senhor presidente, aqui nós trouxemos hoje um pedido de indicação, né. Pedindo ao 

prefeito municipal que estude junto ao proprietário da área localizada próximo ao 

perímetro urbano aqui, seu Djalmar Nascimento, a viabilidade da abertura da rua que 

de seguimento a João Bolzan até a Juvenal Garcia dos Santos, visto que o 

proprietário, agora, tem interesse, está disposto a conversar com o executivo. 
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Certamente quando vir este projeto pra Casa, será votado a favor, né, da compra ou 

da cedência daquela área. Por que o  proprietário já cedeu área verde. Já tem um 

pedaço de área verde. Então o outro pedaço ele quer negociar com a Prefeitura. E 

é...é pedido que o executivo de uma atenção especial, por que ali os moradores da 

Juvenal Garcia dos Santos. Eles pra se deslocar até a Avenida, ou eles tem que fazer 

a volta lá por trás do Clube, ou atalhar pátios de vizinhos ali. Então se tiver aquela rua 

ali, vai ser bastante favorável a todo o pessoal da Juvenal Garcia dos Santos. Quero 

também, aqui, senhor presidente colocar que moradores lá do Passo do Tibúrcio, 

pediram, e que nós aqui, juntamente com o senhor presidente, enviasse um ofício a 

AES Sul pela má qualidade de energia elétrica, principalmente no Passo do Tibúrcio. 

Tá dando queda quase todos os dias. A bacia leiteira tá sendo prejudicada e, também, 

o abastecimento de água daquela localidade. Por que, seguidamente, tá quinando a 

relé daquele poço artesiano lá. Senhor presidente lá na Esquina Palmeiros foi feita a 

limpada da parada de ônibus. Só que não tem como o pessoal parar lá, principalmente 

dia de chuva. Vamos pedir ao secretário de obras que leve uma carga de cascalho e 

coloque naquela localidade. Todo o pessoal que vem do Carovi pra esperar o ônibus 

lá, precisam daquela parada. É de essencial atenção, então, pelo Poder Público, 

aquela parada de ônibus lá nos Palmeiros. Também já foi reivindicação aqui nessa 

Casa ali na João Bolzan, uma lâmpada. Uma...uma...que seje feito, colocado uma 

lâmpada em frente a empresa elétrica do seu Alfredo Bohn. Ele se dispôs até a dar o 

material. Depende do executivo, então, ir conversar com ele e mandar o eletricista lá. 

Ele necessita uma lâmpada em frente a sua empresa. Mesmo que não é só por causa 

da empresa. Pra beneficiar os moradores daquela rua. Também, senhor presidente, 

aqui nós temos uma indicação, hoje, da nossa Bancada da UDP, que seja alterado, 

juntamente com o presidente dessa Casa, que assinou junto com nós. Que seja 

alterada a data base da reposição salarial dos nossos funcionários públicos municipais. 

Já existe uma lei maior que pode antecipara de abril pra janeiro. Se passar o projeto, 

nesta Casa, alterando também a nossa lei, nós podemos então, a partir de dois mil e 

doze, não ter mais a data base de abril, e sim em janeiro. Eu peço, então, que tosos 

nós, os colegas vereadores, se posicionem a favor disso aí que é pro nosso 

funcionalismo municipal. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente,demais colegas vereador, 

colega vereadora, comunidade que faz presente. Meu boa noite a todos. E todos os 

nossos ouvintes aí da 87.9, que tão a nossa escuta aí. Senhor presidente eu vim aqui, 

na primeira mão, duas pessoas me falaram hoje, ali no assentamento Santa Rita, 
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quem mora perto da propriedade do seu Vilmar Cardoso, tem um bueiro logo pra 

frente, quem vai no seu Chiquinho e o Pedro Girardi. Aquele bueiro desmoronou pra 

baixo, tá o maior perigo cair, e vai ter transporte essa semana. É levar uma carga de 

pedra braba lá, e deixa lá num monte pra segurar aquela água que desce. 

Desmoronou. Então tá perigoso. E que seje patrolado, também, aquela estrada ali. Por 

que as nossas estradas, hoje, não é mais estrada. Tá virando que nem carreiro de 

preá. Não foi roçado mais as beirada. Não foi feito mais nada. eu não sei o que tá 

acontecendo. E que seje feito também no Inhacapetum uma carga de pedra, que tem o 

seu Leodolfo, diz que faz  um ano que pede uma carga de pedra, que entre pra 

propriedade dele, e não consegue. Ele disse: “Eu não sei o que tá acontecendo”. Ele 

disse: “Eu já liguei, falei com o secretário”. E ele disse: “Inclusive, votei pra eles e não 

adianta”. Ele disse: “eu acho que, hoje, o melhor é tu lidar com contrário e não com  

companheiro”. Muitas vezes na política acontece isso. Senhor presidente eu também 

quero falar aqui sobre a rede de água, que é da Progresso que vem no assentamento 

Sepé Tiarajú. Eu não sei o que tá havendo, que seje averiguado aquela rede de água, 

por que  a maioria das pessoas lá não tão tendo água. Antes tinha. Por que agora não 

tem? Alguma coisa tá acontecendo. Que lá...que seje feito uma vistoria naquela rede, 

que a parte alta ali, que tem o seu, até eu coloquei os nomes aqui, se eu deixei algum 

fora, a dona Dovirgi, o Carlinho, o Jair, o seu Naldo, a Salete, o Pedro, que deve tá 

aqui, o seu Orives, também, o...o Henrique e o Trevisan, e o Jivago. Pra uns já tão 

levando água de caminhão. O custo que tem pra fazer esse tipo de coisa, que diz que 

tem um custo. E se a rede tem torneira na frente da casa. Eu não sei o que tá 

acontecendo. Se muitos tem água, por que eles não tem. Alguma coisa tem que ser 

feita. Por que, hoje, tomar água de beirada de banhado, tu sabe como é que é a água. 

Principalmente quando chove não dá pra tomar essa água, por que é turva. E muitos 

tem água lá, e tão puxando com bomba, se tem a rede dentro de casa. Então que seje 

visto isso. Eu também quero só fazer um...um pequeno lembrete, que terça passada o 

vereador Antonio falou. Que falaram nas casinhas, nas casas que foi construído 

bastante casa aí, que era uma meia água. Mas tinha um quarto, um banheiro e uma 

cozinha. Ele disse que se era pra dar isso que não desse nada. tem muita gente em 

nosso município que depende de um banheiro e não tem. Eu acho, eu não sei se o 

vereador foi infeliz nessa hora de comentar isso, ou ele falou pra demagogia, que 

muitas pessoas não tem um banheiro, inclusive aqui no centro do Capão do Cipó, atrás 

da Prefeitura, tem uma senhora que não tem um banheiro até hoje. Ela sempre pediu. 

Não foi feito antes. O erro existe. A verdade  é essa. Mas continua o erro. Antes 
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sempre criticavam. Criticavam que não iam fazer o banheiro. Já faz dois anos e meio 

que o executivo tá aí de novo, outro executivo, e o banheiro não foi feito até hoje. E, 

principalmente, lá na Sepé Tiarajú tem uma quantas moradias ali que é precária. Não 

tem banheiro, não tem nada. as pessoas tem que sair campo fora. E, hoje, nós já temo 

bem adiantado, no Século XX, né. Pra ter pessoas, dentro da nossa cidade, ainda ter  

que ir no mato pra fazer as necessidades. É simples. A assistência social pega e 

constrói um banheiro lá. Tem muitas coisas que diz que não...alguém tem que dar o 

canetaço por que só depender de lá lá lá e lé lé lé, já foi. É que nem a nossa casas do 

Minha Casa Minha Vida. Iludiram cinquenta pessoas, famílias, agora tão começando 

tudo de novo.  Entrou a Joanita, competente, ficou um mês, diz que pra dar 

andamento. Usaram, de novo, uma outra pessoa competente pra....Tomara que saia. 

Tomara. Por que as pessoas que tão inscritas, eu acho que necessitam de uma casa, 

e isso vem dinheiro do Governo Federal. Vamos usar esse dinheiro. Que seje dado 

pras pessoas certas. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O Vereador fica com seis minutos, pois o 

vereador Diego Nascimento lhe cedeu um minuto de seu tempo. Senhor 

presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores. 

Os presentes, aqui, no nosso Plenário. E, também, os ouvintes da nossa rádio 

comunitária 87.9, o Leandro e a gurizada que tá, nesse momento, lá na rádio fazendo 

seu programa. E, também, a partir das nove horas, as comunidades, as pessoas que 

moram no interior do município estarão acompanhando os debates que são feitos aqui 

nesse legislativo. E é importante já começarmos, né Beto, dizer o seguinte: agradecer 

a Deus pela bela chuva que tivemos, né, e esse tempo maravilhoso que está é...graças 

a Deus, seu Luiz, né, é...como é que a gente vai dizer assim, que os agricultores estão 

muito felizes e, consequentemente, a comunidade fica feliz. O município sabe que vai 

ter uma boa safra e uma boa arrecadação no futuro. Mas, presidente, amanhã iniciam 

as aulas lá na minha escola. Todas as escolas do Estado, aqui no...no Júlio Biasi, nas 

escolas do município, também. Então nós, amanhã, estaremos, e aproveito Leandro, 

é...as ondas da nossa rádio pra convocar os alunos que amanhã estejam no Carovi. 

Os professores estão lá. Amanhã será uma aula diferente e especial, é...presidente 

Sergio, aonde os alunos serão recepcionado. O presidente faz um aparte: 

Perguntaram, lá, que horas vai ser a quarta série? O vereador retorna Á palavra: 

Quarto...quarto ano, Sergio. O quarto ano é de tarde, tá? Então assim ó, é...fizemos as 

reformas, aquilo que nós nos propusemos. Adequamos a cozinha, lá, dentro das 

normas da vigilância sanitária. Até queremos a visita lá. Mas, colega Ibanez, eu acho 
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que as estradas que o senhor colocou aqui, de repente, seja uma exceção. Por que eu 

posso dizer pro senhor, no sábado, acompanhando o prefeito, Beto, é...fomos a São 

Borja. Até o asfalto que liga Santiago, é...São Borja a São Luiz, estão pior que as 

estradas do Carovi. Até o asfalto tá pior. Pode apostar, vereador Jairo, que o asfalto 

que liga é...São Borja a São Luiz, está pior que a nossa estrada que liga o Passo do 

Tibúrcio, até no asfalto. Para vocês virem o estado que tá aquele asfalto. Tá horrível, 

né. Mas eu tenho certeza que essa administração, é...não só essa, como qualquer 

é...não vai dar, ficar atirando bola nas costas. O problema hoje, vai resolver. A equipe 

de obras vai resolver. Então, se Deus quiser, até a safra, certamente, em todas as 

comunidades. Pelo menos é o que espero, e acredito. Essas estradas estão é...sendo 

recuperadas, vamos dizer assim. Por que as nossas lá, do Carovi, elas estão perfeitas. 

Sábado também, nessa viagem que eu passei nessa estrada, eu acompanhei o senhor 

prefeito é...na interiorização do governo Tarso Genro,  na região lá da fronteira-oeste, 

lá em São Borja. O Governador esteve lá e nós fomos lá, o prefeito. Nós fomos 

convocados. A direção da escola lá, e o prefeito, para que nos fizéssemos presentes 

lá, levando as reivindicações que queremos. Eu, a nível de escola, e o prefeito, a nível 

de município, aquilo...aqueles planos, aqueles projetos que nós queremos. 

É...apresentamos a necessidade da construção de um ginásio de esportes, de uma 

quadra de esportes lá no...na Roseli Correia, e de ampliação de salas de aula é...lá na 

escola Chico Mendes. É...tinham lá, em torno de quatorze secretários, chefes de 

gabinete, acompanhando o senhor Governador. É...vereador Ibanez, Antonio, Diego, 

é...colegas vereadores, Jaques, do seu Partido. O que se notou lá, o que se enxergou, 

na pessoa do Governador, foi uma disposição, por uma palavra que eu entendo, 

Jardim, fundamental, que é a capacidade de dialogar. Vocês sabem que eu não votei 

no Tarso Genro, né. Mas ele teve assim, uma...ele tá com a disposição de diálogo, né. 

E, também, não pretendo votar, né. O Jaques, senhores ouvintes, o Jaques tá fazendo 

conta, assim ó, que na próxima eleição eu vou votar. Ué, por que não? Mas no 

momento, não é, no momento, eu...eu digo que é...a...eu noto lá a disposição do 

Governador, de fazer um governo para todos. Para todos os gaúchos, sem distinção. O 

Vereador Diego faz um aparte: Mais um minuto. O Vereador retorna à palavra: Mais 

um minuto. Obrigado, vereador Diego. Então nós, foi, vamos dizer assim, não um 

tumulto. Mas tinha em torno de trinta e dois prefeitos, vereadores, secretários. Pessoas 

de toda essa parte do nosso muni...da nossa região do Estado, lá. Estavam lá, 

presentes, um quarto da área total do Estado do Rio Grande do Sul, estavam 

representados lá. E, se aquelas palavras do Governador...Eu sou de acreditar nas 
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pessoas. Eu acho que a gente precisa acreditar nas pessoas é...principalmente, 

precisamos acreditar nos políticos, nos bons políticos. Por que existe toda uma 

desmobilização contra os políticos. Nós somos políticos, e, nós, temos certeza do 

nosso bom trabalho. E lá estavam os bons políticos, as pessoas que tavam, realmente, 

reivindicando e trabalhando pelas suas comunidades. Esses prefeitos, vereadores, que 

nem eu. Diretores que escola, que lá...foram lá, sim, em busca de soluções pras suas 

comunidades. Fomos muito bem...fomos bem recebidos. Apertamos a mão do senhor 

Governador. Entregamos as nossas reivindicações e, hoje, o prefeito voltou a São 

Borja, juntamente com a colega Ângela, da Escola Chico Mendes, pra levar na mão 

outros documentos que são necessários para que se  concretize esses planos na 

nossa...nas nossas escolas. Presidente, meu muito obrigado. Comunidade e ouvintes, 

e na próxima terça-feira estaremos, novamente, conversando com vocês assuntos... 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A Vereadora 

fica com seis minutos, pois o vereador Érico Rosado lhe cedeu um minuto de 

seu tempo. Boa tarde senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade, 

aqui, que se faz presente. Em especial aos ouvintes da 87.9, algo muito importante 

aqui no nosso município. Eu sempre digo isso, né. Principalmente agora que começa a 

transmitir a Sessão da Câmara, o que nós fizemos e aprovamos, e trabalhamos aqui 

dentro. Ah...em primeiro lugar eu gostaria de falar a respeito da reunião que a gente 

teve antes com os...com a associação de mel, aqui no Capão do Cipó. Eu, eu acho 

assim que ficou bem entendido, bem concluído. Todos os vereadores, os nove 

vereadores concordaram. Quando vir esse recurso, que vir esse projeto, aqui pra essa 

Casa, que a gente peça pra que seja incluído, no projeto, que essas caixas de abelha 

sejam destinadas para a associação. É um apoio que eu dou pra fortalecer a 

associação. Não que ela seja fechada. Eu acho que demais pessoas e produtores que 

queiram se engajar nessa associação, ela está aberta para todos. Mas eu acho que a 

administração, em primeiro lugar, deve cumprir o que prometeu numa reunião, 

mencionada aqui pelo vereador Ibanez. Que o prefeito deu a palavra que o dinheiro, 

aqui da Câmara, seria para ajudar a associação. Então, em primeiro lugar, que ele 

cumpra o que prometeu, e fortaleça, cada vez mais, essa associação que divulga, 

divulga mesmo o nosso município, vendendo pra região, um produto nosso. E como 

disse um dos produtores: “Um dos melhores mel da região”, é o nosso aqui do Capão 

do Cipó. Então nada mais justo que a administração fortaleça essa associação. 

Ah...segundo lugar eu quero colocar, também agradecer a Deus essa chuva 

abençoada, que veio para o nosso município e região. Nós, agricultores, estamos 
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muito feliz, sim. Desejando uma colheita farta e que valha bem a saca de soja. E eu 

gostaria, assim, de falar sobre água aqui no nosso município. tem chovido bem, mas 

pra água de consumo ainda estão precisando. E assim ó, hoje, pra mim não ser 

tachada de uma vereadora que só critica, só critica, eu vou falar calma, calmamente o 

que eu vou dizer. Assim ó, eu liguei pra FUNASA, liguei pra FEPAM, e eu quero que 

fique registrado aqui nessa Casa minha tamanha indignação com a falta de 

competência do nosso setor de projetos. Diego, assim, eu peço socorro a você. Você é 

Líder do Governo. Que você, como é que eu vou dizer, que você pegue esse assunto 

que eu vou te dizer, procure  a administração, que alguém tome alguma providência. 

Por que lá na FUNASA eu fui a primeira pessoa do Capão do Cipó, que ela, a...a...a 

bióloga, a doutora Rosimere Sivieiro, primeira pessoa do Capão do Cipó, que entrou 

em contato, com ela, pra legalizar, pra atrás da outorga desses poços que foram 

perfurados na administração anterior. Então assim ó, hoje, Capão do Cipó tem um 

setor restrito. Ele tá ali pago pelo povo. Então eu acho que nada mais justo que 

trabalhe no trabalho que tá ali pra ser feito. Não foi. Apenas dia três de dois, de dois 

mil e onze, foi encaminhado três processos pra pedir a outorga desses poços, e um no 

dia vinte e oito de sete de dois mil e nove. Esses três que foram perfurados, que é um 

lá no Vane Tamiosso, que deu vazão suficiente pra atender a demanda de famílias que 

vai usufruir desse poço. O do Inhacapetum que foi perfurado, mas não deu vazão 

suficiente, que vai ser perfurado outro,na terra do doutor Max. Que já está escriturado. 

E o outro na Coxilha da Guarita, deu vazão suficiente. Então assim ó, pra concluir, 

mesmo, é dois poços. Que o lá da...da...da terra do Vane e da Coxilha da Guarita. 

Então esses tão faltando concluir. Só que assim ó, o pedido de outorga não chegou 

desses. Se chegou...talvez tenha chegado, mas foi encaminhado dia três, de dois, de 

dois mil e onze. Só que não adianta encaminhar o pedido de outorga, sem legalizar 

eles completamente. Foi enviado a documentação pela administração anterior, e no dia 

vinte e nove...vinte e nove de setembro de  dois mil e nove, a atual administração 

encaminhou ofício pedindo prorrogação desse convênio. Então isso eles deveriam ter 

feito pra o convênio se manter. E no dia...em outubro de dois mil e oito, foi...Eu solicito 

pro meu colega Diego, um minuto mais. Pro...meu colega Erico. Colega, aqui de 

trabalho, todos somos. Ah...foi encaminhado pra lá. Foi mandado pela FUNASA um 

ofício de outubro de dois mil e oito, para que fosse feito correções nesse projeto, e até 

agora nada. eu sei que a administração mudou, que o secretário era outro, os 

funcionários. Mas os concursados continuam os mesmos. O Álvaro, que trabalhou 

nesse projeto, com certeza  deve estar a par desse ofício que chegou em outubro de 
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dois mil e oito. Então assim ó, se não for feita essas correções, a outorga não vem. E 

esses poços, vocês sabem, foi feito um abaixo-assinado, os morador daqui precisam  

dessa água. Como o colega Jaques falou, já tão levando água nas casa. Então assim 

ó, se tem o poço perfurado, deu vazão suficiente, a outorga,  o pedido tem que partir 

da...da...da administração. E a regularização desses documentos, que tão faltando, a 

FUNASA enviou. Eu dei o telefone, hoje, o 1005, direto no Gabinete do Prefeito, pedi 

pra  essa geóloga ligar. Eu disse também que alguém daqui ia ligar pra lá, pra saber. 

Por que assim ó, a comunidade cobra. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha, 

aminha comunidade lá me cobra muito a respeito do funcionamento desses poços 

artesianos. Então assim, eu espero que a administração tome uma providência, e que, 

de preferência, a gente seja comunicado do passo que a administração vai tomar. Era 

isso, eu devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa 

ao Vice-Presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O Vereador fica com três 

minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo ao vereador Ibanez Garcia.  

Senhores vereadores, colega vereadora, público presente. Boa noite a todos. Primeiro 

lugar, né seu Beto, isso é uma benção uma chuva dessas né, Graças a Deus. Queria 

dizer colega Ibanez que nós tivemos conversando hoje com o secretário, aquela... 

sobre as estradas lá embaixo do... que vai ser feita, lá do Passo do Valo, pra baixo lá.  

Não vamos... vamos muda de lá, vamos fazer aqui. Até ele disse que tava apertado 

para fazer esses pedaço, que os outros vereador tinham comentado e cargas de 

pedra, o Henrique, daí ele, daí ele vai mudar.  Daí nós falemos, até tinha perguntado, 

foi um pedido até do Rossano Meneghini pra pega e não bota pedra agora que talvez, 

o soja dele já tá amarelando lá embaixo, não de tempo. Que daí não é só o dele, tem 

do seu Cezimbra, não de tempo e daí vai dá tempo pra tira, mas foi falado naquela 

comunidade e aceitaram a não colocarem agora, daí vai da tempo pra vim fazer esses 

pedaço. Como o colega pediu aqui para fazer umas estradas que não foram feita 

ainda, mas quem sabe agora o colega vai ser beneficiado desses pedido. E outra, a 

AES Sul lá tá sendo uma vergonha. Tá queda de luz todos dia. É uma vergonha aquilo 

lá, já quebrou, quebrou não, queimou duas peça, já é a terceira agora que colocaram, 

numa semana. Isso aí é um prejuízo, não tem fundamento. Tem que pega e muda 

aqueles fio, sei lá o que vai ter que fazer. Vão manda um oficio ou sei lá. Vamos ter 

que fazer uma reunião com os colegas vereadores e tomar uma atitude. E, quero dar a 

resposta aqui, colega Regina, sobre a criação do meio ambiente, que a senhora 

colocou a vez passada que estes vereador criaram o meio ambiente. Ainda bem que 

tem esses vereadores aqui. Ainda bem. Porque se não fosse o meio ambiente a 
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criação desse projeto, hoje, eu como agricultor, o Beto como agricultor, não ia pegar 

projeto nenhum, em banco nenhum. Então essa aí era só isso. Só dizer que, de 

repente, a colega não foi bem com suas palavras. Era só isso, eu lhe dei a resposta 

que eu queria dar, aqui nessa tribuna. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.  O 

senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, colegas vereadores, 

jurídico dessa Casa, comunidade que nos escutam a partir de hoje, na 87.9. 

Cumprimentar aqui os nossos visitantes, cumprimentando aqui em nome do seu Oríbio 

e do seu Didi, cumprimento a todos pessoas mais idosas aqui, que hoje nos 

prestigiam, nessa noite de hoje. Senhor presidente eu venho aqui nessa Casa, dizer 

que protocolei aqui o pedido da gravação e cópia da ata da última Sessão, porque 

nessa Casa, na terça passada eu fui humilhado por ser pobre. Mas eu acho que pobre 

não é defeito, sou pobre, mas sou um pobre honrado, de respeito e vivo lutando pelo 

pobre, igual a mim. Então por isso que eu solicito, senhor presidente. Eu não acredito 

que um colega vereador venha humilhar o seu colega vereador, como eu fui humilhado 

aqui nessa Casa. E certamente né, a comunidade que estão nos escutando, que estão 

nos ouvindo, as famílias mais pobres igual a minha pessoa, um dia irão dar a resposta, 

né? Porque pobre eu sempre digo, pobre com orgulho eu vivo, e com orgulho eu 

respeito, e pelo pobre eu trabalho. Quero também dizer senhor presidente que 

protocolei imensas indicações aqui nessa Câmara, em 2009. Em 2009 protocolei 

pedido ao executivo, onze pedidos. 2010 fiz indicações e proposições, sete pedidos. 

Nem todos foram atendidos, mas já uma parte foi atendida. Quero, se Deus quiser, em 

2010 trabalhar em prol do pobre. Protocolei já, aqui nessa Casa, três pedido, 

indicações ao executivo, ao qual eu me refiro que a secretaria municipal de agricultura 

estude a possibilidade que seja colocado em prática o Fundo Rotativo  de Agricultura, 

que passou por esta Casa para beneficiar os pequenos produtores do nosso município. 

Essa é uma indicação deste vereador. Protocolei nessa Casa um pedido do valor da 

hora máquina de quarenta reais, a qual o executivo certamente atendeu minha 

indicação ou proposições, não lembro bem aqui. Reduziu para vinte e cinco reais à 

hora máquina. Este é o trabalho do vereador, não é somente vim aqui criticar, bater na 

mesma tecla, no passado e no presente. É fazer as suas reivindicações, as 

comunidades do interior, que lá que vive o nosso trabalhador. E solicito senhor 

presidente, e peço ao executivo municipal que providencie o encascalhamento nas 

estradas dos nossos assentamentos, dando melhor trafegabilidade em época de 

chuva. Está chegando o inverno, pra o nosso produtor de leite de onde tira o sustento 
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para sustentar a sua família, né. E também, senhor presidente, solicito que o senhor 

encaminhe a AES Sul, a qual em 2009 eu tive o prazer de trazer aqui, né vereador 

Ibanez? Pra discutir conosco, e nada foi resolvido em prol do povo de Capão do Cipó, 

e dos assentamentos e do interior. A queda de energia elétrica é constante aqui no 

assentamento 14 de Julho, Sepé Tiarajú, Nova Esperança e Santa Rita, e abrangindo 

até a localidade de Entre Rios. Então a dona AES Sul deverá vim aqui explicar pra nós, 

novamente, e tomar as providência. Não adianta vim aqui como se diz o velho ditado: 

bater com a língua nos dentes e deixa nós ansioso que vai melhorar, né? Certamente, 

nós precisamos que ele venham aqui de novo, ou nós vereadores vamos fazer uma 

comissão de vereadores e vamos a Uruguaiana ter uma conversa com o gerente da 

AES Sul. Porque eu estive com o senhor prefeito, somente eu e o prefeito, fumos difícil 

ter o contato com ele, mas conseguimo, né. Então nós vamos agendar aqui, através da 

nossa secretária aqui, agendar uma visita com ele, e vamos nós, fretar aí uma van, um 

ônibus, e vamos até Uruguaiana, pra nós ver a qualidade de vida que a nossa 

comunidade precisa. Eu volto aqui no meu tempo de liderança, senhor presidente, e 

desejo a todos uma boa noite a todos, um bom retorno a seus lares, e volto no tempo 

de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O Vereador fica 

com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo ao vereador José 

Rodolfo de Brum. Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, colega 

vereadora, a rádio 87,9 Cipoense, comunidade cipoense, comunidade do Carovi e do 

nosso município, meu boa noite a todos. Primeiro lugar, senhor presidente, começo 

parabenizando a comunidade do Carovi, pelo grande baile que aconteceu no sábado 

passado. Até o Adenilson, que se faz presente aqui hoje, peço desculpa a comunidade 

do Carovi que não pude fazer presente aquele grande evento, como se diz, naquela 

comunidade. Veio os meus tios de Itaqui. Até vieram conhecer nossa cidade de Capão 

do Cipó, que não conheciam, adoraram muito a nossa grande cidade. Então eu peço 

desculpas a minha comunidade que não pude fazer presente naquele grande evento, 

naquele grande baile, que aconteceu o primeiro baile do churrasco. Então ao Roberto, 

ao Adenilson fica meu agradecimento. Também sobre a estrada do seu Milton 

Smanioto, quero agradecer ao secretário de obras pelo patrolamento. Ah, e a parada 

de ônibus lá da esquina Palmeiros, aonde eu, juntamente com o colega Jairo, várias 

vez pedimo a essa Casa que fosse feito uma roçada. Agradeço ao secretário também. 

E, hoje, nós conversando lá na comunidade do seu Milton Smanioto ele me pedisse 

que falasse ao secretário que colocasse umas carga de pedras. Ficou bom o 

patrolamento, mas faltou umas cargas de pedra naquela estrada. Também peço aqui 
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ao secretário de obras que sejam feitas roçadas nas saídas e entradas da nossa 

cidade do município, para que não aconteça acidentes. Aqui na saída em frente à casa 

do seu Luiz, naquela esquina ali, tem que fazer uma roçada, para que não aconteça 

acidente entre carros ou caminhões. Também na saída quem vai atrás da escola Júlio 

Biasi também que seje feito uma breve roçada em quem vai a Multirural ali também. 

Também quero aqui, tem mais uns pedido aqui que me pediram, a gente sabe que a 

comunidade nos pede e a gente tem obrigação de vim até essa Casa colocar. Tem 

aqui também, o meu sogro se mudou neste final de semana que passou, então peço 

também que secretário de obras que cascalhe a estrada ali, motivo do caminhão que 

ele tira leite e o caminhão agora tem que desce até aqui quem vem a  Inducalca ali, pra 

poder que ele possa que o caminhão de leite possa pega o leite por causa que como 

se diz o ditado: os assentamentos vive do leite, muita gente tira o seu alimento é do 

leite. Então tenho certeza que nosso secretário aí tá fazendo um grande trabalho, até 

tem muito, porque como se diz muita gente critica as estrada, critica isso, critica aquilo, 

mas o que nós temo de boa qualidade  no nosso município é as estrada. Temo que 

gava as estrada de nosso município. Os assentamentos com certeza, colega Antonio, 

a gente tá lutando, vão faze, tão só terminando o acesso da 377, depois vão termina já 

a de Entre Rios, vão faze os assentamento. Isso que ele me colocaste hoje, que vão 

faze. Que o pessoal espere que vão faze, a estrada do Rincão dos Valo, lá também, 

Rincão dos Beck. O Rossano, hoje de manha, falaste com ele hoje, na secretaria de 

obras, aonde ele pediu que esperassem mais uns dez ou doze dias para que 

começasse a fazer aquele encascalhamento lá. Então que a comunidade cipoense 

espere, e que com certeza vão fazer todos trabalho que os vereador cipoense vêm 

pedir nessa Casa. Então meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa.         

VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O Vereador fica 

com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo à vereadora Regina 

Weidmann. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade 

que se fazem presente, em especial a associação da APICOMEL. Associação essa, 

que junto com a cooperativa de leite cipoense levam o nome do município para além 

do seu território. Então qualquer ajuda, qualquer apoio que essa Casa puder, é 

obrigação e um dever dos vereadores apoiar  a associação, e até faço um convite 

aqueles agricultores que querem produzir mel, que venham se associar a  APICOMEL. 

É importante associação, que já tem um histórico de produção, e eu que trabalho no 

setor de arrecadação, me orgulho quando recebo as notas fiscais da APICOMEL lá no 

município, de mel vendido pra fora do município. Isso é arrecadação, isso é imposto 
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que tá girando aqui pra nosso município. Então é importante a APICOMEL seguir esse 

trabalho e ter o apoio dos Poderes Públicos do nosso município. Mas presidente... O 

vereador Sérgio faz um a parte: É APICIPÓ, APICIPÓ. O vereador retorna a 

palavra: APICIPÓ, obrigado presidente, presid... APÍCIPÓ desculpe presidente. Então 

assim, é importante pra nós. Presidente, vim aqui trazer uma reivindicação da 

comunidade católica do nosso município. Então faz tempo que vem sugerindo, vem 

pedindo, a construção de uma igreja matriz no centro de nossa cidade Há o intuito, e 

há o interesse de fazer uma, uma proposta da comunidade católica, trocar uma área ali 

perto do Clube com a... com a... com o centro do município. Já foi falado com o 

prefeito, já foi discutido o assunto, mas vai ter que passar um projeto aqui pela esta 

Casa. Então assim, a Igreja Católica, não desmerecendo as outras religiões que é 

importante ter, mas merece um apoio, e é um intuito da comunidade católica de 

construir sua própria Igreja no centro da cidade, como em todas as cidades. Então isso 

aí é importante, é uma reivindicação da comunidade e merece atenção do Poder 

Público. Quero finalizar, senhores, que várias vezes representantes do governo vieram 

nos dizer que lá o poço do Vane Tamiosso, que abrange Rincão dos Vieira e o Passo 

da Areia, não tinha condições de abastecer a comunidade, porque não tinha sido feito 

o projeto com o geólogo. Representantes do governo vierem nos dizer isso várias 

vezes, e nós fomos lá conversar no Rincão dos Vieiras, e puderam constatar que 

quando abre a tampa do poço sai água pra cima, senhores. Então assim, senhores, 

acho que está na hora, como as casas populares, de parar de conversar e trabalhar 

mais nos projetos. Menos conversa e mais trabalho. Isso é o importante. E outra coisa, 

eu gostaria de ver aqui os líderes do governo, dos secretários, virem pedir sugestões 

pra Câmara, até pra organizar uma força tarefa, que essas casas populares, não é 

uma falha só do executivo. Nós temos que assumir essa falha também. Infelizmente 

nós temos que assumir. Cobramos várias vezes, mas nós devia ter ido era no 

Ministério Público tomar uma atitude com relação a isso. A ilusão que nós criamos 

nessas pessoas. Então essas casas populares é um dever e uma obrigação dos 

órgãos públicos atender essas famílias carentes do nosso município. Era isso meu 

presidente, e muito obrigado. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de 

Partido, PDT: Eu, professor Rodolfo, quero colocar aqui meus votos de boas vindas 

né, pra todos nossos professores municipais, estaduais, da rede municipal e estadual 

do nosso município, que amanhã começam o novo ano letivo. Também aqui convidar 

todos os foliões né, que de três... de quatro a oito de março nós temos aí, no ginásio 

municipal, o grande Carnaval da região aí, com a banda Exemplo, Sabor Brasileiro e a 
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Panamérica, não é coordenador da cultura? Então o grande Carnaval aí, previsto pra 

2011. Também quero dizer aqui que o Érico falou da Igreja Católica, eu vou sediar, 

agora sábado, um encontro de EPCistas, EPC - Encontro de Pais com Cristo, na 

minha residência, onde eu recebo dezesseis casais da família católica de Santiago. 

Dos quais eu faço parte do grupo Renascer, do EPC da Igreja Católica. Também 

senhor presidente eu tenho aqui pedidos de moradores, aqui do bairro da cooperativa, 

pedindo, que o diretor de trânsito ponha em prática o seu cargo, e nomine pelo menos 

as ruas da nossa cidade. Porque ali moradores já, já colocaram alguma placa, na Rua 

Ramiro Chaves de Lima e na Rufino... Rufino Garcia dos Santos. Então isso aí faz 

parte do diretor de trânsito, e que ele faça então, uso do seu... do seu cargo. Também 

senhor presidente eu já pedi aqui, há meses, a retirada de restos vegetais na Rua 

Juvenal Garcia dos Santos, em frente ao meu pai, ao seu Lopes Charão, terreno de 

minha propriedade, e também do... do Pavãozinho. Desde dezembro, e até agora 

nada. Eu levei o secretário do meio ambiente, na época, lá, acertamos com o 

coordenador de estrada pra no outro dia ir a retro e o caminhão lá, e até hoje. E 

Serjão, nobre presidente, desculpe as palavras aqui, você tem toda... todo direito de 

demitir o secretário do meio ambiente, né? Você ajudou a bota, depois teve o direito de 

tirar. Muito obrigado devolvo a palavra a mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA Representante de Partido, PT: Presidente eu volto aqui, eu quero só fazer 

um convite, sábado às quatro e trinta da tarde, aqui na Câmara de Vereadores, tem o 

deputado Valdeci que é do PT estadual, tá aqui. PT e simpatizantes que quiserem 

participar da reunião, teje convidado. Senhor presidente, Rodolfo tu falou do Tarso 

Genro, falou da... da vinda do pessoal.  Eu acho que toda as pessoas que trabalharam 

e trabalham, até seu Didi tá aqui, um dia ele me falou que ele teve o prazer de assar 

carne pra o Olívio Dutra, umas quantas vez que eles são amigo de Porto Alegre. Eu 

acho que os ‘cara’ que assumiram, que nem o Lula, o próprio Tarso,se precisar dessas 

pessoas, é só pra quem vai falar com eles. Não tem muita, essas frescura, eles. Tudo 

é simples mesmo. Senhor presidente, também, que seje patrolado, os ‘cara’ me 

falaram, quem vai ali pro Milton, pro Gringo, que é o Rincão do PL, mas eles querem 

que seje Rincão dos Vieira. Ali na frente da casa do senhor Pepé, que é irmão do 

prefeito, é uma vergonha. Tem uns valo ali, é complicado aquilo ali. Que seje 

patrolado, vai ter transporte escolar, em seguida começa. Vereador Antonio, eu acho 

que tu falou, foi bão, das quarenta reais que era a hora, mas antes era trinta. Eu não 

sei por que eles botaram pra quarenta. Eu sempre falei nessa Casa, que prefeitura não 

é banco pra arrecadar dinheiro. Prefeitura é pra juntar dinheiro, e pra ajudar a quem 
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precisa. Pra que cobrar quarenta? Então que devolva os quinze que cobravam pra 

mais, pros munícipes. Por que quantos pagaram essa quantia? Meu muito obrigado e 

devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária 

PMDB: A respeito ainda da secretaria do meio ambiente, eu nunca fui contra a 

secretaria, eu sempre disse que eu o que a secretaria pode fazer, um departamento 

faz a mesma coisa, não, não precisa necessariamente que seja a secretaria, mas eu to 

bem contente com o nosso presidente, porque ele aprovou a criação da secretaria mas 

quando viu que a pessoa não era capacitada, demitiu, então é isso que me importa. E 

eu concordo plenamente contigo meu colega Antonio Jardim, que os vereadores têm 

que trabalhar pela comunidade sim, fazer bem uso do, do dinheiro público que eu 

considero uma coisa muito séria, e tu é uma pessoa que se diz aqui sempre 

trabalhando pelo povo, eu acredito que sim, e gastando como tu gastou ano passado 

dezoito mil, em torno de dezoito mil reais em diária, então você é um dos vereadores 

que mais trabalha pelo povo de Capão do Cipó, meus parabéns. Era isso e eu devolvo 

a palavra a mesa. VEREADOR DIEGO NASCIMENTO, Líder de Governo PP: Só 

quero, so parcero aqui colega Serjão, de nós manda um ofício sobre a falta de energia 

elétrica lá na nossa localidade, Passo do Tiburcio, então quero deixar aqui meu voto, 

so parcero. Também colega Jairo, so parcero também sobre a, a rua, a  continuidade 

da rua João Borzã com a Juvenal Garcia, pode conta comigo. Eu já tinha feito uma 

indicação antes ao prefeito e com certeza o prefeito vai nós ouvi e vai coloca em 

pratica aquela nova rua a dá continuidade. Também APICIPÒ, sou parcero, pode conta 

comigo, o que for pra ajuda nossa comunidade cipoense eu sempre estarei dando meu 

voto de a favor. Então o que for pra ajuda a comunidade eu jamais vou vota contra. 

Então eu quero deixa aqui um abraço a todos e uma abençoada chuva que veio, a 

gente tem que agradecer a Deus. Meu muito obrigado. VEREADOR ÉRICO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Seu Presidente, eu quero abordar 

um pouquinho do, da verba federal de oitocentos mil reais que veio, pra nós 

realizarmos o encascalhamento, do acesso la da 377 pela comunidade do Carovi até o 

Passo do Tiburcio. Conheço bem, que tanto mereciam e que nós, tanto lutamos, 

independente de governo, e a verba que veio importante e agora abrange a área do 

Carovi e do Entre Rios também. Mas uma coisa importante, aqueles oitocentos mil, 

oitocentos e poucos mil reais, eram para contratar caminhões, contratar patrolas, pra 

fazer, contratar rolo, pra fazer todo encascalhamento do Carovi, não havia 

necessidade no meu entendimento, de pegar os maquinários públicos da prefeitura e 

levar lá. Quando o governo federal destina um projeto uma verba, ele já faz o calculo 
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certo, quanto que tu precisa para fazer aquele encascalhamento lá? Tantos mil. E foi o 

que foi destinado, não havia necessidade de tu levar as máquinas da prefeitura e 

deixamo hoje comunidade como Rincão do Palharines, ali a estrada do Inha.., o 

Inhacapetum tem sérios, a estrada ta péssima, destinamos lá pra estrada do Carovi, ou 

seja, ouve um erro na condução dos trabalho aí. Então seria importante esses 

oitocentos mil que nós temos uma comissão que fiscalizamos isso, nós vamos 

conversar com o secretario pra tratar sobre esse assunto, porque o motivo? Se foi uma 

verba de oitocentos mil destinada para o Carovi pra deixa pronta a área, não havia 

necessidade dos maquinários da prefeitura estarem trabalhando lá. Como o rolo que é 

outra polemica né? Então é isso meu presidente, até terça que vem. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Volto aqui senhor presidente responder a 

vereadora petulante. Vereadora Regina dezoito mil reais gasto em diárias nessa casa, 

eu participei de curso, todos os vereadores participaram, jurídico dessa casa, 

servidores dessa casa, somente a senhora não quis buscar conhecimento pra 

trabalhar pelo povo de Capão do Cipó, por isso que a senhora é petulante aqui nessa 

casa. Se acha que é melhor, que tudo sabe, que tudo pode, a senhora deve de 

participar ao menos de um curso da UVERGS, pra vê como é que se lhe trabalha aqui 

nessa casa, porque a senhora chega aqui com arrogância que tudo sabe, e que tudo 

faz, e a senhora não sabe é nada, porque a senhora não apresentou nada aqui nessa 

casa vereadora, me justifique qual é o projeto indicação que a senhora trouxe aqui 

nessa casa pra fala em dezoito mil reais de diária? Quantas vez eu lhe ofereci pra que 

a senhora fosse, paticipa de um curso? Vereador jaque participou, foi a Brasília com o 

prefeito, vereador Érico Rosado, vereador Sérgio Seifert, servidor dessa casa, 

vereador Ibanez, Diego Santos do Nascimento. Todos nós buscamos conhecimento, 

pra poder trabalhar aqui e defender o povo de Capão do Cipó, mas a vereadora 

petulante vem nessa casa e acha que tudo ela pode. Injustificamente vereadora, eu 

quero dizer pra senhora, pare de me enxergar porque eu não quero pisar nos seus 

calos. Meu muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder 

de Bancada PP: Eu quero aqui reforçar mais uma vez nobre presidente, é a respeito 

das estradas. A gente não da pra entende, uns hoje de manhã recebi um telefonema 

reclamando, e a preocupação dos moradores do Passo do Valo, que ainda não chegou 

a pedra na comunidade como o colega Érico comentou que os produtores esperavam 

depois da safra. Mas tá vereador Jaques no relatório que deve ser feito, a conclusão 

das estradas do Passo do Valo, eu espero que seja, porque o meu relatório eu vou 

fazer de acordo com o que foi dito nessa casa, eu vou ser imparcial com as coisas 
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justas, e é por isso que eu to aqui, sou pago pra isso. Vereador Rodolfo, tenho que cita 

o seu nome, faça o favor quando o senhor acompanha o prefeito Froner, que vá na 

minha comunidade, vá nas comunidades que ei citei aqui colega Rodolfo, e o senhor 

tire suas conclusões desse vereador a respeito das estradas da qual eu to colocando 

aqui. E digo mais pro senhor, que o senhor ficou feliz da viagem juntamente com o 

prefeito Froner, tomara que tenha êxito, pra terminar o acesso asfáltico  da 377. Que 

seja vantajoso ontem, a reunião com o, com o governador Tarso. Eu digo aqui,  

abertamente não nego a ninguém, não botei meu voto fora, tomara que não tenha 

botado meu voto fora vereador Jaques no Tarso. Mas eu digo, confio nele, que faça 

um bom trabalho, porque as vezes a gente bota o voto fora né? Mas eu espero que o 

meu não tenha botado fora dessa vez, né? Então meu muito obrigado, devolvo a 

palavra a mesa. Ah, e reforçando presidente, se eu tenho tempo ainda, as roçadas, 

vereador Érico, o senhor sabe muito bem, mora na frente da encruzilhada vereador 

Érico, quem desce dos Palharine ali, já me pediram mil vez, não foi uma, a roçada 

naquela entrada ali, que as maquina ta quase fechando o arueral. Tomou conta dos 

dos canteiros ali  né vereador Érico, é brincadeira, é sacanagem. Meu muito obrigado, 

devolvo a  palavra a mesa.  Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. N° 002/2011, da ACAMVALE, 

informando que o Ato Público que seria realizado no dia 28 de fevereiro de 2011, no 

município de Jaguari, foi adiado para uma nova data a ser marcada. INDICAÇÃO 

002/2011, do Vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 003/2011, 

do Vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 004/2011, do Vereador 

Antonio Jardim ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 005/2011, do Vereador Jairo 

Charão ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2011, dos Vereadores 

Regina Weidmann, Érico Rosado, Jairo Charão e Jaques Freitas. INDICAÇÃO 

006/2011, do Vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. OF. 016/2011, da 

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando espaço para o espaço na Sessão do dia 1° 

de março de 2011, para o secretário prestar esclarecimentos referente ao andamento 

da secretaria. INDICAÇÃO 007/2011, dos Vereadores Regina Weidmann, Érico 

Rosado, Jairo Charão, Jaques Freitas e Sergio Seifert ao prefeito municipal. 

PROJETO DE LEI 001/2011, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a concessão de 

Auxílio-Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Legislativo, detentores de 

cargos em provimento efetivo e cargos em comissão e dá outras providências”. 

OFÍCIO 002/2011, do Vereador Antonio Jardim solicitando cópia da Ata e da gravação 

da Sessão Ordinária do dia 15/02/2011. OFÍCIO 002/2011, da Secretaria da Fazenda, 
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olicitando o Plenário, no dia 25 de fevereiro, às 10:00 horas, a fim de realizar Audiência 

Pública para avaliação de metas fiscais referente ao 3° quadrimestre do ano de 2011, 

e convidando os vereadores e servidores desta Casa, e demais munícipes para 

participar. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI 003/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar 01 (um) Orientador (a) Social do Pro - Jovem Adolescente _ Programa 

Federal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. MENSAGEM ADITIVA 001/2011, do 

Poder Executivo, que “Altera a redação do item 1 referente ao Impacto Orçamentário 

Financeiro com base na CF e na LC 101/2000”, ao Projeto de Lei 003/2011, aprovado 

por unanimidade. PARECER 001/2011, da Comissão de Constituição e Justiça, 

contrário ao Projeto de Lei 004/2011, do Executivo, aprovado por unanimidade. 

Portanto o PROJETO DE LEI 004/2011, do Executivo, que “ Altera o Artigo 1° da Lei 

Municipal 467 de 23 de julho de 2010 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar 01 (um) profissional arquiteto (a) por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”, 

não foi a Plenário, pois sofreu parecer contrário da Comissão de Constituição e 

Justiça, o qual foi aprovado em Plenário por unanimidade. PROJETO DE LEI 

005/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2011”, aprovado por unanimidade. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2011, dos Vereadores Regina Weidmann, Érico 

Rosado, Jairo Charão e Jaques Freitas, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 1°/03/2011, 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 a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 22 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 


