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ATA N° 06/ 2011 (Ordinária) 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de março 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 em exercício declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de 

Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o senhor Presidente em exercício convida a 1ª 

secretária para que faça a leitura da ata 05/2011, da Sessão Ordinária do dia 22/02/2011, que 

foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente em exercício, Vereador Jaques 

Freitas, informa aos presentes que está presidindo a Sessão de hoje, devido o Vereador 

Sergio Seifert, Presidente desta Casa Legislativa, estar com problemas na vista, mas se faz 

presente na Sessão. Após o senhor Presidente em exercício pede a 1ª Secretária que leia o 

ofício 001/2011, do Secretário do Meio Ambiente, senhor Alexandre Wunder Voltz, solicitando 

espaço na Tribuna, na Sessão Ordinária do dia 1° de março de 2011, para prestar 

esclarecimentos sobre os Projetos de Lei que deram entrada nesta Casa Legislativa, 

andamento dos poços artesianos do município e informar sobre a criação do Conselho de 

Zoonoses. SENHOR ALEXANDRE WUNDER VOLTZ, Secretário do Meio Ambiente: Boa 

tarde a todos. Sobre as Leis de Diretrizes Urbanas, tá? Primeiro, nós decidimos não colocar o 

projeto de lei de Plano Diretor, ah...por que nós não temos definidos, ainda, um parecer do 

que é o município de Capão do Cipó. Então o que seria a Lei de Diretrizes Urbanas? 

Estabelecer normas de organização e ocupação do solo urbano, orientando o crescimento 

ordenado, buscando uma melhoria da qualidade de vida da população, preservando e 

protegendo o meio ambiente, promovendo programas e melhorias de condições 

habitacionais, saneamento básico e recuperação de áreas degradáveis. Em primeiro passo, a 

Lei de Diretrizes Urbanas é uma forma de nós ordenar o nosso, ah... a nossa área urbana.  

Pra um Projeto Diretor, nós teríamos que ter, ah... definidos outras áreas, principalmente a 

questão da retirada das áreas agrícolas, que estão dentro da zona urbana. Nesse primeiro 

momento, pra nós, ah...dar andamento a Lei de Diretrizes Urbanas, é pra, justamente, sanar 

uma das questões básicas do SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental – que é da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado. Outro detalhe a criação do cargo de Fiscal 

do Meio Ambiente, tá? Isso é também uma diretriz criada pelo Sistema de Gestão Ambiental, 

da SEMA, ah...intitulado na página quarenta e dois, item 4.2, 41, do caderno técnico de 
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adesão ao SIGA. Então o cargo de Fiscal do Meio Ambiente é uma norma estadual e não 

municipal. Quanto aos outros projetos que ainda virão à Câmara, é o projeto de arborização 

urbana, tá? Esse projeto de arborização urbana é, justamente, pra o embelezamento da 

cidade e colocar, ah...em questão, em voga é...o uso de arborização, árvores, necessárias, 

embaixo das redes de luz, ah... no mínimo, ou melhor, no máximo, cinco metros de altura pra 

evitar a...a..a chamada de...de...de outros meios pra o corte ou retirada desses...dessas 

árvores. Ah...questão do Conselho de Zoonoses. O Conselho de Zoonoses se tornou 

importante. Um dos motivos é as variadas denúncias havendo aí, de morte de animais. Ainda 

não se sabe os motivos dessas mortes, por que ah... nós temos um prazo pós-morte de um 

dia pra encaminhar ah...partes de animal pra Santa Maria. Ah...e somos avisados, apenas, 

depois que passou cinco, seis dias. Então quando o estado do animal, o animal já está em 

estado de putrefação. Nesse caso, pedimos a todos, que evitem o uso de produtos, 

ah...contaminandos do solo, principalmente ah...produtos altamente perigosos, como o caso 

de estricnina, que é proibido, ah...desde dois mil e dois, e pelos devido...pelo seguinte, a...o 

uso desse produto pode...apenas a saliva pode criar uma morte de criança. Então vamo 

evitar esse uso desse produto. Entre outros casos, qualquer coisa que houver dentro do 

município, passe para o meio ambiente. O meio ambiente tá aqui pra ajudar a todos. Então, 

de preferência, não façam uso sem antes se informar. Por isso será criado o Conselho de 

Zoonoses, tá? Ah, vai ser, ainda, ah...vamos vê quem vai participar desse Conselho. A 

princípio são, ah...pessoas, pessoas dentro da Prefeitura. Se tiver interesse de pessoas da 

comunidade, em participar, por favor eu peço, ah...que se inscrevam, junto, na secretaria do 

meio ambiente, na Prefeitura. Adequação dos poços artesianos. A adequação dos poços 

artesianos está numa fase bastante crítica. Nós estamos, ah...entrando em contato com a 

geóloga, doutora Rosemeri, na FUNASA – Fundação Nacional de Saúde – e ela nos pediu 

para encaminhar um ofício com pedido de prorrogação. Nós estamos indo na semana que 

vem, para Porto Alegre, pra fazer esse encaminhamento desse ofício, entre outras, o pedido 

pra encaminhamento do...do..da...do Plano Ambiental. Ah...nessa...no caso dos poços 

artesianos, nós tivemos na segunda-feira olhando os poços, aqueles em que haverá 

condições de fazer outorga. Ah...estamos fazendo o encaminhamento pra licitação de uma 

empresa responsável pra fazer todo o processo, e atender a necessidade da população, tá? 

Então quanto a esses, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. O Vereador Ibanez diz: 

Eu tenho uma pergunta, secretário. O senhor falou aí no Plano Diretor, uma pergunta ao 

senhor. Não sei se o senhor poderia responder. O Plano Diretor que o senhor tava 

comentando, tá pronto? Vai ser concluído, e vai mudar o Plano Diretor do município do 

Capão do Cipó, hoje? O secretário diz: Seu Ibanez o seguinte: no caso do Plano Diretor, o 
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ideal seria que nós tivéssemos já todo ah...as ruas programadas, tá? Pra nós ter o 

saneamento básico, a questão da...dos...das...a...a...das estações de tratamento de esgoto, 

que nós não temos, ainda. Nós temos que ter as ruas, todas elas abertas. Nós não temos. 

Nós temos que retirar todas as áreas rurais que estão dentro das áreas urbanas. Nós não 

fizemos isso. Nós tamos dando um prazo pra que o pessoal faça a colheita da soja, e depois 

vai ser dado andamento pra, ah, delimitar a área urbana. O Vereador Ibanez diz: Então quer 

dizer que esse Plano Diretor não foi concluído? É...ele foi iniciado, secretário, aqui... O 

secretário diz: Sim, foi iniciado... O Vereador Ibanez diz: Foi pago com dinheiro Público, pra 

fazer isso que o senhor tá dizendo hoje. Quer dizer, então, que esse Plano Diretor não tá 

concluído, até hoje? O secretário diz: Na verdade, falta bastante coisas pra o Plano Diretor 

ser concluído. Primeiro lugar, por isso que nós estamos criando a Lei de Diretrizes Urbanas. 

É pra nós dar andamento ao processo, que é uma das, ah...requisições do SIGA, pra depois, 

posterior, já temos um parecer da Promotoria do Estado, que vai ser necessário todos os 

municípios abaixo de vinte mil habitantes, também, implantar o Plano Diretor. Só o detalhe 

que primeiro nós temos que fazer todo o encaminhamento necessário. Por isso a Lei de 

Diretrizes Urbanas vai ser necessário pra aprovação do Plano Ambiental, para posterior, 

ah...aprovação do Plano Diretor. Temos, ainda, algumas alterações pra serem feitas. Veio o 

parecer, hoje, da, ah...da Secretaria do Estado, pra nós fazermos essas alterações. Mais 

alguma pergunta? A Vereadora Regina diz: Eu, aqui ó. Assim, o Capão do Cipó não tá, 

ah...consequente a perder esse recurso dos poços, por que ficou dois anos parado lá, 

sem...sem mexido nesses projeto? O secretário diz: Não, na verdade, como entrei com 

a...em contato com a doutora Rosemeri, nós não temos a...a possibilidade, na verdade, de 

perder o prazo, tá? O prazo vence vinte e três do quatro de dois mil e onze. Hoje ela nos 

confirmou isso. Nós temos condições de pedir uma prorrogação pra concluir todos os cinco 

poços que é da...do convênio, da adesão, que é no assentamento Nova Esperança, no 

Inhacapetum, no...ah...Guarita. A Vereadora Regina diz: Areias. O secretário diz: Areias, 

Passo da Areias, tá? Então nós fomos atrás desses locais. Verificamos a possibilidade de 

encaminhamento de todos os detalhes, e, já usamos todos os pontos geodésicos, para que 

nós possamos encaminhar pra empresa que vai assumir toda a regularização, inclusive a 

outorga, pra ser encaminhado com elas, justamente pra nós, ah...ter mais um prazo justo... 

junto com a FUNASA. A Vereadora Regina diz: E uma previsão de tempo pra funcionar 

isso? O secretário diz: Olha, nós estamos encaminhando agora com eles, deve sair licitação 

daqui uma semana, um pouco mais. Então, ah...como já temos todos os dados de...de que 

forma tá esses poços. O Inhacapetum, pra vocês ter um exemplo, ah...teria que atender vinte 

e seis famílias. A Vereadora Regina diz: Não deu vazão suficiente. O secretário diz: Não 
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deu vazão suficiente! Mas é um poço que nós não podemos descartar. A possibilidade do 

município, ah...com o auxílio do recurso municipal, ah...pelo menos atender doze famílias, e 

não vinte e seis. Então podemos abrir mais um poço, nessa localidade. Isso nós vamos 

conversar. Nós tamos indo pra San...pra Porto Alegre, justamente, pra fazer esse...essa 

requisição, pra nós informar eles, de que forma estamos agindo. Agindo, agora, nesse 

momento, pra dar andamento e, ah...podermos sanar o problema que tá a dois anos parado. 

Alguma... O Vereador Érico diz: Secretário, eu tenho um questionamento. Eu não sei se o 

secretário pode ter informações, sobre o problema que tá assustando os nossos produtores, 

a questão da reserva permanente e da reserva legal. Tá...tá um grande debate, os sindicatos 

tão trabalhando. Tá um movimento. Qual é a sua opinião? O quê que pode ocorrer? Uns 

falam que vai somente a reserva permanente, até cem hectares, outros falam que vai ser 

reserva legal. A sua opinião? Qual é as consequências? O quê que afeta esse município? O 

secretário diz: Na verdade, assim ó, a questão da reserva legal e reserva permanente, as 

APPs – Áreas de Preservação Permanente – é um detalhe já, que está desde a Lei de 65, a 

Lei 4.771, que tá no Código Florestal Brasileiro, e que ela tem uma suplementação, que vai 

ser aprovada, segundo o Aldo Rebelo, dia vinte de março desse ano. Nessa suplementação 

eles estão encaminhando trinta metros, virão a quinze metros, tá? Isso é uma...um requisito. 

Até pros pequenos produtores. Os médios, os grandes, vão ser, ah...beneficiar com isso, 

também. Mas, principalmente pros pequenos, pra eles não perder área. Não existe o corte 

raso de árvores. Ela é proibida por lei. Então quem tem matas, além da quantidade, a reserva 

legal continua sendo, ah...norma. Só, assim, o que tá nessa suplementação? Ah...até cento e 

quarenta hectares, ou seja, trinta e cinco...quatro módulos rurais, que hoje o município tem 

trinta e cinco hectares, cada módulo rural. Então até cento e quarenta hectares, o produtor é 

isento de reserva legal, nessa suplementação. E, vale, tanto pra pequeno, médio e grande 

produtor. Ou seja, se você tem uma área de trezentas hectares, menos cento e quarenta 

hectares, você vai fazer vinte por cento sobre a área restante, e não sobre os trezentos. Ela 

vale como um todo. Então eu acho que pé uma boa pro município, pra todos os município, 

principalmente pro estado do Rio Grande do Sul. Mais alguma pergunta? O Vereador Jairo 

diz: Doutor Alexandre, me chamou atenção, agora a pouco, a nove dias atrás, que ali não é 

uma pedreira legalizada, no Passo da Areia, e tão tirando pedra. Inclusive tinha uma árvore 

antiga ali, e sumiu. Foi a Prefeitura ou foi a empresa particular que arrancou aquilo ali? E, 

tenho certeza que o senhor não ia autorizar uma coisa dessas. O secretário diz: Com 

certeza que não. Nós estamos, ah...verificando todas as legalidades. Nós estamos, 

justamente, pra ir a Porto Alegre, pra...até a...a...a Fundação, a FEPAM, pra verificar o que foi 

encaminhado, o que não foi encaminhado, e dessa forma regularizar as...as pedreiras, tá? O 
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que nós estamos verificando, também, o que houve de legal e ilegal e vai ser sanado. Então, 

eu peço pra vocês o seguinte: pra nós encaminhar todos esses processos, que não haja 

denúncias no momento, pra que nós possamos ter o Plano. Por que, pelo seguinte, se nós 

tivermos qualquer problema com a Promotoria, nesse momento, o Plano não será aprovado. 

Então eu peço o seguinte: qualquer coisa de problemas, encaminhe pra secretaria municipal 

do meio ambiente, que nós estamos indo investigar e dar o prazo necessário pra recuperação 

de áreas, tá? E, caso, se for uma árvore que é isenta de corte, que existe lá no...no projeto de 

lei, ah...será ah...pedido...O Vereador Jaques, Presidente em exercício, avisa o 

Secretário: Secretário, tem trinta segundos pra conclusão do seu tempo aí. O secretário diz: 

Ok. Obrigado. Será pedido que seja feita a...o replantio, segundo as normas ambientais do 

estado. Hoje, pra uma árvore que é ilegal o corte, é quinze mudas replantada em local 

determinada pelo meio ambiente, e recuperação da área que foi sanad...dado o problema 

ambiental. Obrigado a todos. O Vereador Jaques, Presidente em exercício, agradece ao 

Secretário: Queremo agradecer a presença do secretário do meio ambiente a essa Casa, e 

demos continuidade aos nossos trabalhos. Após o senhor Presidente em exercício chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O Vereador fica com quatro minutos, pois 

cedeu um minuto de seu tempo à vereadora Regina Weidmann.  Boa noite senhor 

presidente, demais colegas, colega desta Casa, secretário que aqui está. Explanou suas 

atitudes, né, e as suas boas intenções com esse município. Secretário de Cultura, aqui, 

coordenador de cultura. Os apresentadores da nossa Cipoense FM. Aí, o Anselmo, o 

Chiquinho, né. Dois programas sertanejos, nos represenatndo, hoje, né Chiquinho? Meu 

colega de trabalho lá na rádio. Os colegas de trabalho aqui da Prefeitura. Nobres munícipes 

aqui do Rincão dos Palharini, também, né, nos representando. Demais vizinhos aí. E, em 

especial a todos os ouvintes da Cipoense FM. E, falar em Cipoense FM, após a Sessão de 

terça passada, eu sentei do lado do rádio, e fui escutar a nossa Sessão. E, nobre colega 

Antonio, não tinha como eu deixar de falar pro senhor, que, no seu pronunciamento, que o 

senhor foi o último, né. Então o senhor usou diversas palavras ali, né? Como era o último não 

tinha defesa pra nossa colega Regina, inclusive deu a entender pelo rádio, assim, que o 

senhor transmitiu pro povo, e, aqui eu estou falando. Quero que o povo nos escute muito 

sobre isso aí, que aqueles dezoito mil gastados em dois mil e nove, quando o senhor 

nominou diversos colegas, representou que foi em conjunto com aqueles colegas, né? E não. 

Cada um teve suas diárias. Aqueles dezoito mil reais foram, justamente, gastos pelo nosso 

presidente da Casa, na época, vereador Antonio Jardim. Isso é bom que a gente esclareça 

pra comunidade, que dezoito mil, hoje, se nós for destinar na saúde, quantos remédios pode 
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ser comprado? Quantas consultas pode ser dada? Pra pessoas que a gente sabe que 

tiveram que tirar dinheiro do bolso pra pagar consulta pra sua esposa, pro seu esposo, em 

Santiago. Isso aí eu tenho como provar. Eu não falo coisa, aqui, que eu não prove. Indo 

adiante, senhor presidente, eu peço aqui que seja verificado a estrada que vai pro Rincão dos 

Vieiras. Foi colocada a pedra. Ficou boa. Só que precisa uns cem metros, mais, de 

empedramento naquela estrada. Aí sim. Aí não vai mais ter problema, tá? Nós temo aqui o 

representante, então, lá do...do Rincão dos Vieira, e que pediu isso aí. Que eu esclarecesse e 

pedisse ao secretário de obras. Então que ofice o secretário de obras isso aí, e que ele 

coloque mais uns cem metros de pedra, e empedre todo aquele trajeto necessário lá pra o 

tráfico de carros, de caminhões, até de ambulância, né Anselmo, tu que muito transita por ali. 

E, sobre os projetos habitacionais, senhor presidente, fico triste, por que hoje eu vi na TV, 

quarenta por cento, né, o Ministro Mantega disse que quarenta por cento do orçamento 

destinado aos projetos habitacionais, serão cortados. A Presidente está segurando, não tá, 

né...tá segurando o cinto, como diz o outro, apertando o cinto, e, quarenta por cento dos 

projetos habitacionais não vai sair, dos recursos que tinha destinados. Então eu penso o 

seguinte: o Capão do Cipó, ainda, nessa gestão, não saiu nenhuma casa. Nós fizemo meia 

casa, mas graças a Deus, fizemo meia casa. E, as casas inteiras, que o prefeito, ou que 

alguém comunicou aqui, ainda não saiu. E, aqui está nosso amigo Célio, lá do Rincão dos 

Palharinis, e eu peço, encarecidamente, que nós, todos vereadores, se enganje....se enganje 

na luta desse rapaz por uma casa, tá? Ele não ganhou meia casa, e, também, não ganhou 

nem uma casa inteira. Mas nós aqui ó, temos projetos habitacionais em andamento, e tem 

pela prestação de contas da secretaria da fazenda, falou pra nós, que aqui tá um dos 

membros da secretaria da..da...da fazenda, aqui hoje, contador, né. Um milhão e setecentos 

mil reais a Prefeitura dispõe de recursos livres. Então, se não vier esse recurso federal, pelo 

menos que o prefeito se sensibilize com as...as moradias piores que tem no nosso município, 

destine desse recurso, as moradas desse pessoal. Obrigado senhor presidente.  O senhor 

Presidente em exercício passa os trabalhos da Mesa ao Presidente afastado. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O Vereador fica com três minutos, pois cedeu um 

minuto de seu tempo à vereadora Regina Weidmann e um minuto ao vereador Ibanez 

Garcia. Senhor presidente, demais colegas vereador, colega vereadora, secretário do meio 

ambiente, demais funcionários do executivo, e demais pessoas. Meu boa noite a todos. Eu 

vou usar só três minutos, senhor presidente, por que eu cedi um minuto pra vereadora 

Regina e um minuto pro vereador Ibanez. Eu nunca cedo um minuto. Hoje o vereador me 

pediu, encarecidamente, eu cedi um minuto do meu tempo. Senhor...presidente, eu quero só 

fazer um pequeno lembrete, que seje patrolado as estradas dos assentamento. Que quem 
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tem o transporte escolar agora aí ó, é de chorar. E ali no assentamento 14 de Julho, tem a 

propriedade do seu Antonio da Silva, não entra mais nem carro lá, e ele vende leite. É só 

passar a patrola. A estrada dele tem bastante pedra cupim. É só arrumar. Ele disse que faz 

dois anos que nunca entrou a patrola lá na propriedade dele, as entradas. E que seje feita as 

entrada dos produtores do nosso município. A safra tá começando, e eu quero vê como que o 

secretário vai dá jeito nisso. Em frente à Escola Júlio Biasi...tem um coordenador de trânsito 

aí, que providencie umas placa indicando que ali existe um colégio. Que foi feito o asfalto ali 

por cima, pessoas que vem de fora não sabem que tem colégio ali. Em todas as cidades aí 

que tem, no interior, tem umas plaquinha: Colégio! No nosso aqui não tem, principalmente no 

centro aqui. E o pessoal da cidade vem aí, de carreta, caminhão, ninguém sabe que ali existe 

um colégio, por que tem as árvore, tem tudo. Não tem uma placa indicando. Eu não sei o quê 

que fazem. A hora que acontecer uma coisa, aí eu quero vê. Depois não adianta vim 

reclamar. Uma vergonha total, vereador Ibanez. Eu...eu...eu, o senhor e o vereador Érico, 

semo da comissão. Eu entrei essa semana. Fui no Carovi vê as pedra. Tem lá da Alice, na 

chegada do asfalto, até aqui no...eu conheço como finado Martimiano, ali, aquela entrada, 

cheio de pedra, montes de pedra, que não faz um dia que foi colocado aquilo lá. Aquilo faz 

meses. Até hoje não esparramado. Transporte escolar começou, diz que passam caindo, 

choveu a semana inteira. É uma vergonha. Aqui no...que, vai pro Néri, no Entre Rios, eu 

queria falar com esse caminhoneiro, diz que terça-feira um caminhoneiro caiu ali com uma 

carga de aveia. Mesmo que ele...ele tava trabalhando, querendo ganhar um troco. Tem 

quatro carga de pedra que botaram na baixada, inté hoje não tem uma placa dizendo que tá 

interrompido. Ele tinha que, simplesmente, fazer o executivo mandar arrumar o caminhão 

dele. Por que, no mínimo, é um cara pobre, trabalhador. Que ali é irresponsabilidade de quem 

bota as pedra e não esparrama. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. O senhor 

Presidente em exercício reassume os trabalhos da 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, demais colegas vereadores, colega 

vereadora, comunidade. E, vocês, que a partir das nove horas da noite nos acompanham 

através das ondas da nossa Cipoense FM, nossa rádio comunitária, que está prestando um 

enorme serviço pro município, pras pessoas daqui e, principalmente, levam a nossa fala, as 

nossas ideias, os nossos debates, e que vocês, nas suas casas, podem acompanhar. 

Certamente hoje não vai ser um bom dia, uma boa noite pra vocês acompanhar os nossos 

trabalhos. Eu acho que esse espaço hoje, tomara que eu esteja enganado, não deveria ser 

para esse fim. Mas cada um de nós foi eleito e sabe muito bem pra quê que foi eleito. E sabe, 

muito bem, o que é ser situação, o que é ser oposição. E cada um de nós é livre pra falar e 



082 

 

dizer o que quiser, e assumir o que fala. Portanto, ouvintes, eu tenho uma linha um pouco 

diferente. Com relação às pedras tanto citadas e tão faladas, eu só vou dá um número. Do 

dia primeiro ao dia trinta de janeiro, foram dois mil duzentos e trinta e seis viagens, de pedra, 

que foram carregados vinte e seis mil, oitocentos e trinta e dois metros cúbicos de pedra, que 

foram espalhados nesse município. Nunca, em tempo algum, foram espalhadas tantas 

pedras. Só o mês de janeiro! Só em janeiro, do dia primeiro ao dia trinta. Essas estradas que 

foram espalhadas, que ainda tem problemas, certamente, por dois anos não vão ser 

necessário, há não ser a manutenção pra fazer. Tem algum trecho que falta espalha? Tem! 

Exato! A gente sabe que tem. Tem problemas? Tem! Eu não vou aqui, Jaque, de maneira 

nenhuma, né, até tem uma...botaram uma carga de pedra na..na entrada de uma ponte, que 

tá colocando em perigo. Exatamente! Mas, hoje, eu falando com o Serginho, o Serginho teve 

na minha comunidade, colocamos essa situação pra ele. Ele foi lá nos visitar, hoje. E, a 

medida que for possível, por exemplo eu questionei ele, por que não..não..não...não terminar 

um trecho. Ele me disse: “Rodolfo, se eu botar uma caçamba carregar pedra cem metros, 

economicamente inviável. Eu tenho que pagar vinte, trinta reais por uma carga de pedra”. 

Então, eu assim ó, da maneira que ele explicou pra mim como é que as coisas funcionam, eu 

acho que o trabalho tem que...tem que cobrar. Tem erros? Tem! Mas, eu pergunto, quem é 

que não erra, né? Muitas das nossas máquinas tão ajudando, tão auxiliando, né. Outra coisa, 

nós arrumamos um recurso pra recuperação de estradas, e nós, essa administração está 

fazendo a...a...a recapa...a...o recapeamento total de um trecho de estrada. Não só recuperar 

um trecho de estrada, que é bem diferente. Bem diferente. Mas, presidente, dia oito de 

março, é o Dia Internacional da Mulher, né. Então é importante a gente lembrar que se não 

fosse uma mulher, nós não estaríamos aqui. Nossa...minha mãe, a mãe de todos nós. Então 

eu sou um vereador que coloco-me a disposição e acho que a mulher tem que ampliar os 

seus direitos, e, principalmente, a mulher tem que ter um espaço maior na política. Eu acho 

que nós precisamos de mais mulheres, nós já temos a Presidente, temos a nossa colega 

vereadora aqui. Mas, também, eu acho que a mulher é...precisa ocupar, ainda mais, o espaço 

dela. Não só a nível de...de..de..de...de, no caso, de professora, que tem mais professora, né 

Erico, que homens? Mas em qualquer setor, a mulher precisa. E dia oito é comemorado o dia 

dela. Hoje, lá no Carovi, temos um trator que está roçando o campo de futebol lá, que os 

alunos utilizam, e, tem mais um rapaz que tá, o Valdetar...Já estou encerrando, 

presidente...fazendo a roçada do Posto de Saúde, e de toda, de todo o entorno da escola, e 

das ruas daquela comunidade. E, pra encerrar, hoje encaminhei, e eu gostaria que nós 

encaminhássemos presidente, a construção de dois bueiros. Um na frente do seu Ceolin, 

logo depois do seu Ceolin, que...e, também, logo depois, mais um quilômetro depois do 
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Ceolin, fazer aquele, tipo um açude que recolhe a água da chuva. Depois eu especifico pra 

nós encaminharmos. Muito obrigado, e que a nossa Sessão, hoje, é...fique em paz, e vocês 

que estão em casa nos acompanhando, é...entendam as nossas posições aqui nessa Casa. 

Muito obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

Vereadora fica com oito minutos, pois os vereadores Jaques Freitas, Érico Rosado e 

Jairo Charão lhe cederam (cada um) um minuto de seu tempo. É...boa noite senhor 

presidente, meus colegas vereadores, comunidade que se faz presente. Em especial boa 

noite aos ouvintes da 87.9, que mais tarde estarão nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu 

gostaria de pedir desculpas a essas pessoas que nos ouvem, que nos ouviram terça 

passada, pela maneira agressiva e um pouco desequilibrada, que o meu colega Antonio 

Jardim se manifestou a meu respeito. Ah...eu achei...muitas pessoas, como é que é mesmo 

que as pessoas falaram, que ele estava ah...como é que mesmo me falaram, que ele estava 

com muita raiva, estava bufando de brabo (risos), chegava se guspir na...quando falava. 

Então assim ó, em respeito a essas pessoas, em meu nome, e em nome do vereador Antonio 

Jardim, eu peço desculpas a todo povo do Capão do Cipó que não merece está ouvindo esse 

tipo de discussão. Por que nós vereadores estamos aqui pra trabalhar. Vocês esperam que a 

gente trabalhe. Então assim ó, fica aqui registrados em meu nome, peço desculpas por mim e 

por ele. Ah...e ele ficou irritado, eu quero que o povo saiba, aí fora, o porquê. Foi quando eu 

falei nos valores de diária que ele gastou. O nosso colega Jairo já falou, ele gastou, sozinho, 

dezoito mil reais em diária. Ah...e daí quando ele falou aqui, ele sempre tentando, 

ah...denegrir a minha imagem, de uma maneira ou de outra, ah...colocando palavras na 

minha boca, distorcendo, realmente, o que eu falo. Que ele é pobre, e que eu, talvez, tenha 

insultado. Assim ó, eu te peço desculpa, Antonio, se tu se sentiu ofendido. Eu, jamais, por 

que a pessoa é pobre...imagina eu falar uma coisa dessa! Eu até me sinto assim...em falar 

uma coisa dessas. O povo é o que trabalha. O povo pobre que trabalha é o que sustenta, é o 

que paga o meu salário, o teu, é o que paga o salário de todos nós, aqui. E assim ó, pobre, 

realmente, tu não é. Pelo menos nesses quatro anos. Por que tu gastou dezoito mil em 

diárias, mais ou menos vinte e oito mil em salário, somando, mais ou menos, quarenta e seis 

mil reais, que dá uma base de quase quatro mil reais por mês de salário, pra trabalhar um dia 

na semana, uma hora, nesse dia só, que dá quatro dias no mês. Quatro horas no mês. Não! 

Imagina colega Antonio, o que sobra pro trabalhador cipoense, aquele trabalha quase trinta 

dias no mês, pra ganhar quinhentos e poucos reais por mês? Isso sim é trabalhar, é se 

esforçar. Isso sem falar nos bailes que tu faz, que é, exclusivamente, em benefício pro teu 

bolso. Todo mundo sabe. Então assim, o que sobra pro povo do Capão do Cipó, aquele que 

trabalha os trinta dias? Meu Deus! E tu colocou, também, que eu não faço nenhum projeto. 
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Realmente, não fiz. Não fiz, e eu explico já. Eu quero que o povo do Capão do Cipó me ouça, 

e me escute. Por que agora, que tem a rádio, aqui dentro tudo mudou. Nossos pedidos de 

informação passaram a ser aprovados, assim como passe de mágica. É uma pena que essa 

rádio não veio pra cá em dois mil e nove. Não fiz nenhum projeto por que nunca passou nada 

nessa Casa. Nem nossos pedidos de informação. Quando a gente queria saber alguma 

coisa, a gente se dirigia direto ao Promotor, por que não passava. Projeto, muito menos. E 

nas melhor das hipóteses, se passasse aqui, eu duvido que o prefeito execute. Então, eu não 

vou iludir o povo. Não vou mesmo! E, não fiz nenhum curso? Não fiz! E explico já! Em dois 

mil e nove eu estava gestante, não pude fazer. E, de lá pra cá, sempre teve vereadores 

participando. Sempre era dois, ou era três. E eu sempre procurei me informar a respeito do 

que se tratava. Não precisa ir todo mundo. Quantas vezes eu perguntei pro Jairo, pro Érico, 

pro Jaque, o quê que foi discutido nos cursos. Os vereadores que vão podem passa pra nós. 

E eu sempre procurei saber. Tem internet, também, que eu tenho acesso. Posso procurar ali, 

digito o que foi dado, ali aparece tudo. Então não precisa gastar o dinheiro em quatro, cinco 

pra aprender uma mesma coisa. Eu não fiz nenhum curso e, às vezes, trabalho melhor que 

tu. Entendo as coisas melhor que tu, às vezes. Às vezes tu entende melhor que eu. Então 

assim ó, a gente tem que levar mais a sério o dinheiro público. Por que dinheiro público, pra 

mim, é uma coisa muito séria. Eu cuido mais do dinheiro dos outros, do que do dinheiro meu. 

Outra coisa, sou tachada, aqui, como uma vereadora crítica, que só rebate, que só fala mal 

da administração, que sou contra a administração. Quero deixar bem claro que sou contra. 

Sou contra, mesmo, essa administração! Contra o que ela tá fazendo com o nosso município. 

Pegou um município construído, sobre alicerces sólidos. Um município com crédito na região. 

Hoje, Capão do Cipó, não tem o mesmo crédito que tinha antes. O nosso prefeito viaja mais 

que ônibus de turismo. A secretaria está uma bagunça. Vamos começar: a secretaria da 

saúde, por favor, né? A secretaria da saúde, todo mundo se queixa que não tem exame, que 

não tem consulta, que tem ficha, que chega lá, às vezes, não tem mais ficha, ou se não, não 

é urgente, volta embora. Mas pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! A secretaria de 

obras, dizem, dizem, que some ferramenta, que some parafuso, que some bateria, e ninguém 

faz nada! Mas por favor! A secretaria de assistência social, essa virou uma piada. Essa virou 

uma piada! Me desculpe! Me desculpe o jeito de eu falar. Assim, eu não quero...quero me 

manter uma linha aqui. Mas, é uma piada! Iludiram o povo. Fizeram gastar o dinheiro que não 

tinha, atrás de escritura, uns aqui, compraram terreno sonhando com a Minha Casa Minha 

Vida, e até agora nada! Mas cadê o...Tá certo, agora tão culpando o Leomar. Eu não tiro a 

culpa dele. A culpa é dele também. Mas e o restante dos funcionários da secretaria, meu 

Deus? E o restante dos funcionários da Prefeitura? A secretaria da administração, que é uma 
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secretaria que tem que tá a par, saber um pouquinho de cada outra secretaria? Cadê o 

secretário da administração? Nunca, ninguém olhou esses projetos? O prefeito não colocou 

os olhos, nenhuma vez, em cima desses papeis da Minha Casa Minha Vida? Ninguém sabia 

que esses projetos tava errado? Que não ia dá em nada? Que ia frustrar o povo de Capão do 

Cipó? Será que ninguém olhou um projeto de grande importância pro nosso município? Não 

passou pela mão de ninguém? Mas, por favor, gente! Por favor! É dinheiro público isso aí. A 

gente tem que levar a sério. Tem que levar a sério isso aí! Mas, ah...Antonio, assim ó, outra 

coisa que tu me disse, que tu ia procurar calo meu pra pisar. Olha, desculpa a ironia, aqui, 

mas calo eu não tenho. Eu sempre usei calçado confortável. E, se tu acha que tu vai me 

irritar, que tu vai me tirar...me tira duma linha aqui que...pra trabalhar. Meu amigo, nesse 

ritmo, tu vai cansar. Por que eu não vou deixar de trabalhar pelo meu povo, que me acolheu, 

que me elegeu. E torço pra ti, também, como torço pra cada um de nós aqui. E, por último, eu 

quero te dizer assim, Antonio, que ao invés da gente ficar discutindo, aqui, vamos nos unir. 

Vamos se juntar, os nove vereador. Eu sempre falei, e vou repetir aqui: eu queria que esses 

nove vereador, dessa legislação, ficasse marcado na história do Capão do Cipó, como os 

vereadores que mais trabalharam, unidos, independente de sigla partidária. Eu sou tua 

parceira, tua aliada número um, pra trabalhar pelo município. Tu pode me convidar, que lá eu 

estarei. Mas pra trabalhar! Independente de sigla partidária. Era isso e eu devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O Vereador fica com dois minutos, pois 

cedeu três minutos de seu tempo ao vereador Antonio Jardim.  Colegas vereadores, 

presidente dessa Casa. Presidente, né? Agora achei que era eu. Vereadora, público aqui 

presente. Boa noite a todos. Sobre as placas, Jaque, eu comentei com o Protásio. 

Foi...passei, hoje, na Prefeitura, comentei com ele. Eles já tão organizando as placa, querem 

colocar o mais tarda na outra semana. Diz que já tá encaminhado o pedido aí. E ele me 

garantiu que até a semana que vem, a outra Sessão, vai ser colocada essas placa ali, por 

causa do motivo da um acidente. Ele colocou muito certo. É muito perigoso aquilo ali, uma 

criança, uma coisa, ninguém saber. E, sobre o trevo, também, né. Sobre diminuir velocidade, 

vai ser colocado. E o...sobre o Rincão dos Ávila,  o Taciano me ligou, dizendo que era 

intransitável a estrada lá, sobre as árvore. Eu fui veri...fui verifica. É intransitável, assim como, 

pra caminhão grande e coisa. Mais tem que fazer a roçada. É...a roçada vai ser feita, falei, 

também, com o secretário. Que não adianta vim aqui, falar e criticar, tem que comentar com o 

secretário. Já comuniquei a ele. Também disse que vai tomar as providências, que tão 

fazendo o..o..o pessoal tá trabalhando no...em outros serviço aí. Vão ser liberados do serviço 

e vão lá fazer, de imediato. E, sobre o Dia da Mulher, que a gente ia fazer um...um...ia fazer a 

Sessão Solene, aqui, dá um certificado pra cada uma mulher da localidade. Não foi...o 
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prefeito, não sei se foi culpa do prefeito, ou secretário. Alguma coisa, lá, aconteceu. Não 

puderam fazer o alevantamento pra fazer. Mais ficou uma coisa que a gente tinha prometido, 

e, não pode cumprir. E eu gosto de fazer as coisa e cumprir. Mas só que não foi falha minha. 

Eu quero deixar bem claro isso aí. E deixar o parabéns ao Dia das Mulheres, que elas 

merecem. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): O Vereador fica com oito minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe 

cedeu três minutos de seu tempo. Quero saudar, aqui, o senhor presidente, colegas 

vereadores, comunidade que nos faz presente, nosso secretário do meio ambiente. Homem 

esclarecido, que Capão do Cipó tanto merecia ter na frente da secretaria do meio ambiente. 

Meus parabéns pelas suas ações, pelo seu trabalho, que o senhor vem apresentando aos 

munícipes de Capão do Cipó e, até mesmo, nós vereadores. Portanto, cumprimento aos 

ouvintes, todos de casa, da 87.9. E quero parabenizar a emissora, pelo...pela excelente 

gravação ao...do...da transmissão da Câmara, aqui, pela pessoa do nosso diretor 

Luci...Luci...nosso diretor, aqui da emissora 87. Hoje está a Carla, aqui, transmitindo a 

Sessão da Câmara, também. Esposa do nosso diretor Leandro. Eu quero dizer, aqui, a 

comunidade cipoense. Hoje volto a essa Tribuna, Valdir, até com muita alegria, e agradecer, 

aqui, as palavras da vereadora Regina. Me senti, vereadora, que agora eu posso contar com 

a senhora. Graças a Deus, que Deus foi tão grande e poderoso que tirou da senhora aquilo 

que a senhora tinha no coração. Que era ódio, e que tudo sabia. Hoje eu estou feliz da vida! 

Muito obrigado, vereador Regina, pelo que a senhora colocou aqui. Esperava que o seu 

debate, que a sua resposta, pra este vereador, fosse mais pesada. Mas eu me associo, então 

as suas palavras e, de hoje em diante, eu posso contar com a senhora. Em primeiro lugar, 

vereadora Regina, eu quero lhe convidar. Vamos fazer um projeto-sugestão, uma indicação, 

ou uma proposição, e vamos levar até o executivo. Lhe convido! Que, talvez, a senhora seja 

minha parceira, uma das vereadoras que vai nos ajudar a alavancar cada vez mais, professor 

Rodolfo, o município de Capão do Cipó. Justamente, vereadora Regina, quando a senhora 

tocou assim, pediu sua desculpa, eu vou lhe desculpar. Por que a senhora me pediu 

desculpa. A senhora está desculpada. Talvez pela nossa arrogância, então, aqui. Eu já vou 

dizer isso, por que a senhora, também, usou é...certas ocasiões, aqui nessa Tribuna, pra, 

também, me acusar. Eu quero dizer assim, que os dezoito mil reais gastos desta Casa, foi 

buscado conhecimento, né, aperfeiçoamento pra esta Casa. A qual eu busquei. Eu viajei com 

o senhor prefeito a Brasília. Não foi gastos fora do comum. Foi gastos através de melhoria 

pra Capão do Cipó. A qual a gente tentou buscar, juntamente, com conhecimento. Na 

questão de dezoito mil reais, fora os restante. Mas, todos os vereadores, sempre foram 

oferecido. Se não participaram de curso, é por que não quiseram. Não venha dizer que, 
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somente, eu participei! Todos eram chamados pra quando quisessem participar de um curso. 

Não foi chamado o vereador Rodolfo por que, acho que, não estava aqui a...naquela ocasião, 

em dois mil e nove. Mas todos tiveram a oportunidade de buscar o seu conhecimento, né, em 

Porto Alegre, ou, até mesmo, acompanhar o senhor prefeito municipal a Brasília, né? Então 

todos os servidores dessa Casa buscaram conhecimento, né? Sobre a questão, minha 

querida vereadora, até hoje, eu volto, até, com uma diplomacia, até, pra falar com a Vossa 

Excelência. Questão dos baile do Antonio Jardim. Lá é uma entidade particular, vereadora.  A 

senhora não poderia tocar na minha entidade. E, até, lhe faço um convite pra que o diz 

onze...oito de maio, a senhora vá almoçar comigo lá, em homenagem ao Dia das Mães. A 

senhora está convidada, vereadora. E vou lhe cobrar se a senhora não for lá almoçar 

conosco, ou, talvez, a senhora esteje em Santo Ângelo almoçando junto com sua mãe não é 

vereadora, né? Família...família tradicional lá de Santo Ângelo. Família tradicional de grandes 

vínculos político do Partido Progressista, lá em Santo Ângelo, né. A qual eu falo em Juarez 

Távora de Araújo. A qual eu conhece o pai da querida vereadora, aquela pessoa que tem a 

sigla partidária, do Partido Progressista, né. Parabéns seu Juarez, lá em Santo Ângelo, né. 

Grande amigo nosso. Grande amigo da família Progressista, de Santo Ângelo, né? Isto! 

Grande homem em Santo Ângelo, né. Gostaria, também, de dizer aqui, meu querido 

presidente dessa Casa, hoje presidente em exercício Jaques Freitas Garcia, né. Dizer aos 

munícipes de Capão do Cipó, aos ouvintes de casa, que tão nos escutando. Dizer: eu, como 

vereador, já venho a seis anos trabalhando pelo povo, e lutando naquilo que eu posso. 

Tentando levar as minhas reivindicações, a minhas proposições, a minhas indicações, a bem 

do povo do interior, da cidade e dos bairros. Este é o trabalho que eu apresento a 

comunidade cipoense. Recebi várias ligações, na terça passada, né, do que eu apresentei 

aqui nessa Casa. Indicações, proposições, redução da hora-máquina, também, partiu deste 

vereador com o apoio dos meus colegas, né. E, hoje, está sendo executado. De quarenta 

reais, passou para vinte e cinco reais. Isso é um trabalho significativo pra o povo de Capão do 

Cipó, né. Me orgulho muito em estar trabalhando pela população de Capão do Cipó, né. 

Senhor presidente, eu digo aos meus colegas vereadores, vamos, então, a partir de hoje, 

colegas. Vamos, a partir de hoje, por um Deus no nosso coração, e vamos trabalhar unidos. 

Partido Progressista, Partido PMDB, PDT e PT. E vamos fazer de um Capão do Cipó um 

canteiro de obra, que já tá sendo acontecido e vai acontecer muito mais. Quadras e quadras 

da cidade vai ser asfaltada. Interior vai receber o seu trabalho que tanto merece. Carovi vai 

receber o seu trabalho, professor Rodolfo. Assentamentos vai receber o seu trabalho. 

Localidades do interior vão receber o seu trabalho. Entre Rios já está recebendo o seu 

trabalho. Temos uma escola que tá sendo, lá, um modelo pra comunidade de Entre Rios, né. 
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Coisa que me orgulho muito de ver lá a obra da escola do Entre Rios. Internet chegando na 

comunidade de Entre Rios. Olha, pra mim, é um orgulho, gente, né. Eu solicito aqui, senhor 

presidente, que a secretaria de obras providencie em extraviar uma carga de cascalho é...ali 

pro seu Possenato, no assentamento Santa Rita, né. A qual ele tá nos escutando e, hoje, me 

procurou na parte da manhã. O seu Lino, na Sepé Tiarajú, também, solicita a secretaria de 

obras que faça é...o que tinha que ter sido feito quando fizeram a terraplanagem 

praquele...praquela obra lá da escola Sepé Tiarajú. Então eu deixo aqui, vereadora, talvez 

não vou usar meus oitos minutos, né. Os meus sinceros agradecimentos a todos os meus 

colegas vereadores, principalmente a vereadora Regina. Muito obrigado, vereadora! Muito 

obrigado! E hoje, a partir de hoje, gente, eu me orgulho em dizer: tem uma vereadora 

cipoense, que está junto comigo pra trabalhar pelo povo de Capão do Cipó. Muito obrigado, 

vereadora Regina, e vamos trabalhar junto e ermanado, fazendo indicações, proposições, 

para o povo de Capão do Cipó, a qual nos escuta e nos tão prestigiando a partir das nove 

horas, pela 87.9. Obrigado a todos. Obrigado meus colegas vereadores. Obrigado jurídico 

dessa Casa. E, principalmente, volto a dizer, hoje, contando com a colega, exemplar nessa 

Casa, vereadora Regina. Muito obrigado.  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. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, 

comunidade cipoense, comunidade do...lá do rincão do Passo do Tibúrcio. Célio, do Rincão 

dos Palharini, secretário do meio ambiente, demais pessoas que nos vieram nos prestigiar. E, 

como se diz, concursados e funcionários públicos. Meu boa noite a todos. E, doutor desta 

Casa. Meu boa noite a todos. É isso aí colega Antonio! A gente sabe que crítica a gente tem 

que deixa de lado. Temo que trabalhar pelo nosso povo cipoense. Como se diz o ditado: A 

gente tem crítica? Tem crítica. Mas tem que fazer coisas boas. Vamo falar do nosso 

Carnaval, um pouco. Sexta-feira taí...nosso, quero fazer um convite a toda a comunidade 

cipoense e da região aí, que venham prestigiar o nosso grande Carnaval, né colega Jairo? 

Aonde o senhor é o presidente da Associação dos Blocos. Então, deixo aí o meu convite. 

Temo três bandas aí, de excelente qualidade: Banda Exemplo, Banda Sabor Brasileiro e 

Banda Panamérica. Três...cinco noites, como se diz, de grande festa no nosso município. 

Com certeza com muita segurança dali de Santiago. Isso aí, não é seu Adair? Então, que o 

povo cipoense vem prestigiar nossos grande eventos do nosso município. Quero agradecer, 

aqui, o secretário do meio ambiente da limpeza do nosso centro urbano da nossa cidade. 

Parabéns secretário, ao executivo, o secretário de obras. Também, lá no Carovi, hoje, fizeram 

toda a limpeza da Vila e da região lá. Grande, como se diz, serviço prestado a nosso povo 

cipoense. Também sobre as placas de sinalização em frente ao colégio do Macedo Beltrão. 
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Quero deixar o meu agradecimento ao coordenador de trânsito, seu Protásio. Parabéns 

Protásio! Isso aí que se faz. Tem que trabalhar e mostrar trabalho. Também, quero pedir, 

aqui, ao nosso secretário de obras que providencie o patrolamento e cascalhamento na 

estrada do seu Bender. Ele me disse...me pediu que falasse a ele. Que colocasse as pedras 

lá, por motivo de transporte escolar e do caminhão do leite, que tá dificultoso até chegar a 

casa dele. Também no meu amigo Gelson. Pediu, também, que o secretário inicie o 

patrolamento e cascalhamento nesse...nessa estrada. Também tenho que falar aqui 

do...também sobra a sina...sinalização em frente a escola Júlio Biasi. Então, vários colegas já 

citaram, com certeza nosso coordenador de trânsito aí vai olhar com carinho, e vai ser 

colocado essas placas para que evitar acidentes em frente a nossa escola, e até mesmo 

naquele trevo de chegada ao nosso município ali. Também quero, aqui, parabenizar a todos... 

a todas as mulheres cipoenses pelo dia oito, Dia da Mulher. Parabéns! Quero deixar aqui 

meu abraço a todas as mulheres cipoenses. Meu muito obrigado, e quero agradecer pelo dia 

delas. E, quero falar aqui, colega Célio, pode contar comigo. O senhor pode contar comigo, 

pra que...com certeza nosso governo vai conseguir uma casinha pro senhor. Não só pro 

senhor. A todos que precisam, com certeza o nosso governo Froner vai olhar com carinho e 

vai fazer a todos que precisam de uma casinha pra morar, que não tem condições, ainda, de 

conseguir construir essa sua casa. Também, quero pedir aqui, colega Ibanez, que a sua 

localidade me ligou. Pedir, mais uma vez, patrolamento na sua localidade lá. Toda a 

localidade de...do Rincão dos Palharini, e até a chegada da casa do seu Adão Garcia dos 

Santos. Quero, aqui, deixar registrado nessa Casa. E, dizer ao pessoal aí, que tá chegando 

um grande projeto pra essa Casa. Chegou hoje, de onze quadras a ser asfaltada no nosso 

município. De seiscentos e quatro...seiscentos e poucos mil reais. Então é investimento 

próprio do nosso município aí. Isso aí vai ser muito orgulhoso, pra nós morador aqui do 

Capão do Cipó. Então o nosso município tem crédito, sim. E tem dinheiro. Não é como se diz 

o ditado: Que o nosso município não tem crédito. Tem crédito. E é muito bem, como se diz, 

aconchegado, vamos dizer assim, em todos os municípios que a gente chega. Então o nosso 

município tem crédito. Tem muito a fazer pro nosso povo...povo...povo do Capão do Cipó. 

Então, são onze quadras a serem asfaltadas no nosso município. Então o nosso executivo tá 

de parabéns. Muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): O Vereador fica com três minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo ao 

vereador Ibanez Garcia e um minuto à vereadora Regina Weidmann. Senhor presidente, 

colegas vereadores. Antecipando que eu vou ceder, também, um minuto ao Vereador Ibanez 

Garcia dos Santos, presidente. Então, meu tempo é três minutos e vai ser bem breve. Saudar 

secretário do meio ambiente, que se faz aqui presente. E, um dos poucos secretário técnicos 
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que estão aqui no nosso município. E que merece o registro e o elogio de vim aqui à Casa, 

conversar conosco abertamente. Então fica aqui o registro deste vereador. Colegas 

funcionário, comunidade. E eu analisava meus colegas e vou dar meu posicionamento, 

vereador Antonio. E minha primeira sugestão, com relação a polêmica dos cursos que os 

vereadores ganham. E, eu tenho posição contrária aos cursos. E digo a sugestão. Tá aqui o 

nosso jurídico. É muito mais econômico pra nós contratar um professor, um palestrante, 

trazer até aqui o município, para os noves vereadores, e fazer um curso aqui dentro. Aqui na 

Casa. O custo vai ser menor. Até isso eu conversava, isso, com o nosso jurídico, doutor 

Gustavo, que uma vez deu essa sugestão. É muito mais propício. E muito mais econômico 

pros nossos munícipes. Segundo ponto, senhores. Quero, aqui, saudar o Célio. Mas, Célio, 

eu não vou te saudar por causa das casas. Vou te saudar por que tu é um jogador da 

Associação Futebol Clube, que muito nos honra. E isso merece o registro aqui dentro, Célio. 

E dizer o seguinte, vereador Diego. Não basta a administração olhar pra essas pessoas que 

não ganharam as casas popular. Ela tem que olhar e fazer. E não basta, também, o vereador 

Érico vim somente criticar. O vereador Érico tem que vim aqui e dar a sugestão. E eu vou dar 

a sugestão hoje. Quem participou da reunião de sexta-feira, da Comissão de Orçamentos e 

Finanças, que tava aqui o contador Juliano, viu muito bem que o executivo tem livre, hoje, no 

município, um milhão e setecentos mil reais. Eu pegaria trezentos mil desse valor, que ainda 

vai sobra um milhão e quatrocentos, meu vereador Ibanez, e eu faço vinte casas populares, 

aqui no município, por quinze mil reais, cada. Eu vou dar a sugestão ao vere...ao grande 

secretário Dário, que foi colega vereador. Se o vereador Dário fizer esse projeto, meu amigo, 

grande amigo vereador Dário, eu dou esse recado pra ele, atende um anseio da nossa 

comunidade, senhores. Trezentos mil reais! Tem um milhão de recursos livres. Um milhão e 

setecentos mil reais, vereador Antonio, livre, hoje. E essas pessoas passando necessidade 

na suas casas. Não ter onde...um lar pra morar. Então assim, que quero a sensibilidade do 

executivo, e torço pro secretário. Me coloquei a disposição. É simples. Empregar esses 

trezentos mil e encaminhar o projeto. Tá solucionado o problema de vinte famílias aí, que 

sempre tão trabalhando pelo nosso município. Então é isso. É uma sugestão que merece ser 

feita, tá? Um forte abraço, até. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O 

Vereador fica com sete minutos, pois os vereadores Érico Rosado e Jaques Freitas lhe 

cederam (ambos) um minuto de seu tempo. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar o 

presidente da Câmara, colegas vereadores, a comunidade, o procurador jurídico, funcionários 

que são um exemplo de trabalho na administração municipal, todos vocês. Secretário do 

meio ambiente seja bem vindo, secretário, pela coragem de vir aqui, e outros secretário 

deveria fazer o que o senhor fez. Ter a coragem de vim aqui explanar o que é de interesse 
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dos vereadores e da comunidade do Capão do Cipó. E, Célio, seja bem vindo a primeira vez 

nessa Casa. E, tomara que tu leve uma boa impressão dos nobres colegas vereadores aqui 

dessa casa. E, também, cumprimentar todos os ouvintes cipoenses, a 87.9, em nome do...do 

editor dessa emissora que nos dá o privilégio de levar o...as nossas mensagem a todos os 

cipoenses. E obrigado, colegas vereador, pela cedência dos tempo. Eu, aqui, vou ser breve, 

nobre colega, tem muito assunto a comentar. Primeiro foi da visita, hoje, até fiquei surpreso, 

do chefe de turma, Serginho, na minha propriedade no Rincão dos Palharini, se colocando a 

disposição pra trabalhar pela aquela comunidade. Pra mim eles não me devem nada. Devem 

pro povo que elegeu o governo do Capão do Cipó, pra governar pra eles. Deve! Se alguém 

deve, é o governo que deve pra eles, não eu. Eu apenas venho a essa Casa, nobres colegas 

vereador, fazer a reivindicação da comunidade onde eu vivo, e do povo do Capão do Cipó. 

Podem ter certeza! E fui botado aqui nessa Casa, por eles, pra defender os interesses deles. 

Pode ter certeza, que jamais pensei, na minha cabeça, em defender os interesses, 

simplesmente, de algumas pessoas. Não é a minha intenção, seu Valdir, aqui nessa Casa. O 

quanto tiver aqui, se for a vontade do povo, que é defender o povo. E digo mais, quando me 

cobram projeto nessa Casa, eu fiz um balanço pra hoje comentar, que tenho muito mais 

projeto, Juliano...Cristiano, aqui, aprovado no governo passado, do que no meu próprio 

governo, do meu partido. E posso citar, vereador Érico, um exemplo. A iluminação pública da 

Avenida, que tá aqui, foi Neuso Pereira Batista que me deu o privilégio de colocar esse meu 

projeto em execução. E, hoje, taí iluminando, de longe, Capão do Cipó. O sinal da RBS TV foi 

um privilégio do seu Serafim, de ouvir o Vandelúbio, na época era editor em Santiago. Discuti 

com ele, no próximo ano saiu o sinal da RBS TV no Capão do Cipó. Quando eu chegava 

nessa Casa, nobres colegas vereador, pedia uma patrola pra minha comunidade, eu podia 

pegar, seu Valdir, a garrafa e sentar debaixo duma figueira que eu tenho lá, por que eu sabia 

que no dia seguinte a patrola tava lá atendendo a comunidade, seu Valdir. Hoje eu digo aqui, 

alto e bom som, por que sou pago pelo povo, que me cobra. Esperar seis meses, seu Valdir, 

quatro meses. E tem comunidade que é uma vergonha entrar. E eu tenho que dizer nessa 

Casa sim, seu Valdir, por que eu sou pago por eles. Por que eles me cobram atitude. Se 

precisar uma carga de pedra, como eu disse hoje pro secretário lá em casa, tem que esperar 

três, quatro meses. Não tão fazendo favor pro vereador. Tão fazendo, vereador, pro povo que 

elegeu o governo. Agora, podem ter certeza, que o povo cobra. E, pode ter certeza que, o 

povo vai cobra! Redes de água, começar pelo Vane, Nevezinho, Paulinho Nascimento, 

Milton, Alcioni, Ceroni, o Ratão, o Ademir, Jairo Rosado, Donato, Guto, o Padre, o Branco. 

Esses tão a espera de água potável, e o poço tá aberto, secretário. E eu espero que atenda 

os anseio dessas comunidade que tão me ouvindo no dia de hoje. Por que eu aqui sou pago 
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por eles, e vou cobrar por eles. Pode ter certeza disso! Seu Célio, a sua casa. Não é de hoje 

que eu cobro a sua casa. E digo mais, nobres colegas vereadores, a respeito dum projeto pra 

fazer asfalto. Não sou contra! Eu acho que tudo o asfalto é bem vindo, e o calçamento. Mas 

tem muitas casas onde vai cruzar o asfalto, aqui na frente, que não tem um banheiro dentro 

de casa. Não tem um chuveiro dentro de casa. Será que não é mais necessário tu ter uma 

casa pra morar, do que um asfalto na frente? E ter que pagar imposto desse asfalto? Será 

que não tá na hora, vereador Érico, do governo enxerga que trezentos mil, pra investir em 

casa, dá muito mais retorno do que muitas rua asfaltada no Capão do Cipó, hoje? Será que 

eu preciso ensinar como é que tem que fazer? Ou não tem competência pra tá lá? Precisa é 

visão política. Visão pra fazer o melhor pro Capão do Cipó. Não basta a vontade dos nobres 

colega vereador. Não basta a vontade, vereador Rodolfo, do senhor, do Jardim, de todos os 

nobres colega, aqui. As vez a vontade parte do governo. Eu espero. Por que eu via, muito 

bonito, seu Valdir, aquele discurso: “A União Faz a Mudança”! E eu tenho que falar aqui por 

que eu também pregava isso, seu Valdir. “Acredite! Há uma esperança”. Pra mim o que mais 

resta no dia de hoje, Adair, é esperança de um futuro melhor e dias melhores pro Capão do 

Cipó. Não é por que eu sou vereador que vou vim nessa Casa e não vou cobra atitude pro 

meu povo. Vou! Vou, sim! E vou continuar da mesma forma. Eu acho que é o mínimo que eu 

faço, pelo que eu ganho aqui. Então eu quero dizer a vocês, cada um pode contar comigo, 

que eu quero continuar defendendo a mesma camisa, que você, Ricardo, me deu o privilégio 

de defender na comunidade do Inhacapetum, na comunidade do Carovi e todas as 

comunidades. Adair, um feliz Carnaval a todos os cipoenses. Vamo tá junto nessa enganjada. 

Com paz, saúde, prosperidade, pra todos os cipoenses que desfrute dessa belíssima festa, 

que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Meu muito obrigado aos nobres colegas pela 

cedência, e conte comigo o quanto for necessário pra vocês. Muito obrigado. O senhor 

Presidente em exercício passa os trabalhos da Mesa ao Presidente afastado. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Senhor presidente, eu quero só 

aqui, rapidamente também, falar que o vereador Ibanez falou de banheiro. Banheiro é uma 

vergonha, Ibanez! Tem uma senhora, que é a Andréia, o secretário do meio ambiente até tá 

aqui. Eu acho que ele...por que a secretaria de assistência social nunca funcionou mesmo. 

Acho que tu vai...essa mulher não tem banheiro ali. Ela faz necessidade, e as crianças, diz 

que num capão de eucalipto que tem do lado ali. É ali atrás da Prefeitura. Isso é vergonhoso! 

E, também, tem o Diulo, do assentamento. Ele mora com as...com a senhora dele e o nenê, 

faz oito mês. Ele pediu dez folha de brasilit fino. Eles dormem na...fazem comida e o quarto é 

junto numa pecinha de dois por dois, quadrado. O Adair tá aqui e sabe onde que é. Até hoje 

não foram capaz...ele pediu aquela tábua daquele, que tem aquele...na frente da praça ali, 
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que foi feito pro desfile. Nem aquilo deram, e tá ali montado até hoje, pra ele. Senhor 

presidente, eu quero só, vereador Rodolfo, que tu falou das pedra. Tem pedra pra ser 

esparramado. Eu sei que tem. Mas esse dinheiro que tão fazendo, de todas essas 

quilometragem, não é nenhum centavo do...dinheiro do município. Isso veio oitocentos e 

quatro mil, pra quem sabe. Tem muitas pessoas do interior que não sabem. Mas, agora, pela 

rádio eles sabem disso. Oitocentos e quatro mil que veio do governo federal, pra fazer cento 

e vinte e nove quilômetro de cascalhamento de estrada, e mais pontilhão. Isso não saiu 

nenhum centavo do dinheiro do município. Por que o nosso dinheiro que taí, um milhão e 

setecentos, que nós viemos na audiência pública, sexta. Podia ser arrumado o maquinário, 

que tá tudo quebrado. E a verdade é essa! E todo mundo fala do Serginho. O Serginho. O 

Serginho mal apenas é um coordenador de estrada. Aonde que anda o secretário de obras, 

então, meu Deus? Que todo mundo fala que o Serginho. E o secretário tá onde? Diz que 

nunca tá na Prefeitura. E ele ganha pra fazer o serviço. Eu quero só, também, dá o...falar, 

rapidamente, que o vereador Sergio me delegou os trabalhos da Mesa, hoje, por que ele tem 

um problema na vista. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

em exercício reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Bom, só pra concluir. Ah...dá minha parte, colega Jardim, você não 

poderia esperar diferente mesmo. Eu jamais iria descer ao nível daquele dia da tua 

colocação, e, por que eu tenho educação e respeito com o povo do Capão do Cipó. Só...sou 

tua parceira, sim, pra trabalhar. Só não me convida pra tapar o sol da peneira, como tu faz 

com a administração. Isso, eu to fora! E, ouvindo bem tuas palavras, Ibanez. É verdade! Essa 

administração tá uma verdadeira bagunça. E o que a gente ouve falar é assim ó, que quando 

o prefeito vê que um funcionário, um CC, não tá bem ele chama lá e vai demitir, e o ‘cara’ diz: 

“Se tu me demiti eu conto tudo que eu sei”!  É o que a gente ouve fala. Eu sei de secretário 

que diz que foi ameaçado de mandar embora, falou que se ele fosse mandado embora, ele 

saía pela porta da frente, mas o prefeito saía corrido pela porta dos fundo. Aqui tem gente 

que ouviu! Aqui tem gente que ouviu secretário que falou isso. Então assim ó, falta um chefe 

pra administrar, no município. Está faltando! Ainda...tem um ano, dois anos. Quase dois anos. 

Ainda há tempo de endireita o que tá sendo feito errado. Então assim ó, que cada um faça jus 

ao seu salário, que recebe o final do mês. Eu recebo mil e oitocentos, aqui. Posso trabalhar 

muito mais. Não faço mais por que não posso, aqui dentro. Tem CCs, ali, que recebem um 

big dum salário, vêm quando querem trabalhar. Sim, por que pros CCs tá excelente. Os 

funcionários chegam a hora que querem, saem a hora que bem entendem. Não tem chefe. 

Não tem ninguém pra manda. Imaginem? Imagina, meu Deus, como é que vai essa 

administração, se continuar nesse ritmo? Era isso, e eu devolvo a palavra à Mesa. 
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VEREADOR DIEGO NASCIMENTO, Líder de Governo PP: Eu só quero aqui, colega 

Jaques, que manhã mesmo eu to procurando o secretário da assistência social, o seu Dário 

Nascimento, e vou colocar a ele sobre a situação da senhora Andréia. Mas só lamento, 

colega, que ainda bem que não é de hoje essa promessa desse banheiro. É oito anos atrás, 

esse banheiro já vinha comentado no município. Mas, com certeza, o nosso secretário vai 

olhar com carinho e vai rever o que possa...pode fazer com essa senhora. E, com certeza, ela 

vai ter sucesso. Quero pedir aqui, também, que o nosso secretário de obras providencie um 

funcionário para que faça limpeza e roçada no cemitério do nosso município. Que ele mande 

um funcionário pra fazer limpeza lá. Também, quero parabenizar aqui, o meu avô, Adilino, 

que hoje tá de aniversário. Muita paz, saúde. E meu pai que, quinta-feira, também, está de 

aniversário. Então, quero deixar aqui, em meu nome, em nome do executivo, parabéns e 

muita paz e muita saúde. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada 

PMDB: Senhor presidente, voltando a Tribuna, e tenho uma solicitação aqui, presidente, de 

muito tempo. Eu já vivenciei isso. Que é o problema ali entre o seu Luiz, aquela...o seu Luiz, 

da Real, ali. Aquela na esquina e o seu Jéferson, a alta velocidade que as pessoas cruzam 

pela Juvenal Garcia. Então tem uma solicitação daqueles moradores ali, que se instalem 

quebra-molas ali. Não na Juvenal Garcia, mas nas...em frente às casas, pra diminuir a 

velocidade ali. Que é comum as pessoas passarem em alta velocidade ali. E, pra evitar um 

acidente ali. Então, é um pedido daquela comuni...daquela localidade ali, pra se instalar 

quebra-molas, com a maior prioridade, possível. Mas quero dizer, com relação às estradas, e 

hoje eu conversava com o seu Nilo, e outros produtores, de leite principalmente. E nós 

conversávamos, daqui a sessenta dias, ou quarenta, sessenta dias começa o inverno. 

Período de chuva. As estradas, que já estão precárias, e vão se deteriorar mais. Daqui trinta 

dias começa a safra de soja. E eu vejo as nossas estradas em precariedade, tchê. Então 

assim, eu vejo a obra...as obras lá no Carovi andando lentamente, tchê. Há uma necessidade 

de se locar máquinas praquela localidade, pra terminar aquela obra. E trazer os maquinários 

da Prefeitura pra terminar os outros...as outras entradas e estradas principais do município. 

Nós não vamos ter estradas em condições na nossa safra. Vai ser uma grande safra. Agora, 

vai ser uma grande queixa dos agricultores, de caminhões sofrendo com danos devido a uma 

estrada precária. Não ter um maquinário a altura pra atender a nossa comunidade. Era isso 

meu presidente. Quero dar os parabéns pelo Dia da Mulher. Parabenizar na pessoa da minha 

mãe, a todas as mulheres cipoenses. É isso, meu Presidente. Meu muito obrigado. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu volto aqui a essa Tribuna. Há 

poucos minutos atrás, a minha querida vereadora pedia com educação. Agora daqui a um 

minutos e pouco a vereadora me diz assim, pra mim, vereadora Regina. Que eu tapo o sol 
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com a peneira. Eu gostaria que a senhora me provasse, aqui nessa Casa, vereadora, qual o 

sol que eu tapo da administração municipal? Que isso, minha querida vereadora! Já saiu do 

tom! A poucos momentos a senhora disse que é uma vereadora educada. Ma o que é isso, 

meu Deus? Mas os ouvintes da 87.9, que me perdoem, se o vereador Jardim está falando 

errado. Povo do Capão do Cipó, analise, povo querido, se o vereador Jardim está saindo do 

nível, ou está no nível certo? A poucos momentos a minha querida vereadora me pediu 

harmonia e agora veio aqui me dizer que eu tapo o sol com a peneira. Me prove, aqui, minha 

querida vereadora! Traga prova aqui, da administração Froner. Uma administração que está 

fazendo com os pés no chão. Por favor de Deus, querida! Não faça isso! Demagogia aqui 

nessa Tribuna, aonde os meus queridos ouvintes, o povo de Capão do Cipó tá escutando. A 

vereadora disse, aqui, agora meu Deus! Que eu tapo o sol com a peneira. Me traga aqui, na 

próxima terça-feira, vereadora, qual é o sol que eu tapo com a peneira, do prefeito municipal? 

A senhora quis me acusar. Diz que eu faço isso. Mas eu nunca fiz, vereadora! A senhora me 

traga aqui, por favor. Encarecidamente eu lhe peço, respeitando, minha colega. Ilustríssima 

vereadora. Quero lhe respeitar aqui nessa Tribuna, como a senhora falou a poucos momento, 

que vai me respeitar. Agora, a senhora me traga, terça-feira aqui, qual o sol que eu tapei com 

a peneira da administração Froner, né. Eu quero ver aqui. Por que a senhora me acusou. Diz 

que eu sou, costumeiramente, fazer. Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Voltando a essa Tribuna, nobres colegas 

vereadores. Anselmo, tive o privilégio de, hoje, cruzar pela tua estrada, eu fui lá no seu 

Alcioni, no Ceroni. E, deveriam sim, quando bota pedra nas estrada, passa o rolo. Por que 

quem tem um carro baixo, ali, não tem condições de cruzar, mesmo. A minha camioneta é 

alta, pega debaixo, sai rustindo debaixo. Imagina um carrinho baixo. Quando espalha as 

pedra, que passe o rolo, sabe? Tem o rolo da...da administração. Vai melhora, é pra 

comunidade, mesmo. A respeito, colega Jardim, do pedido dessa Bancada pra baixa a hora-

máquina. Eu vou mais longe ainda, nobre colega vereador Jardim, a hora-máquina. E eu 

peço a administração municipal, por que o secretário é mandado do governo. Quem manda, 

se é que manda, é o governo. É o prefeito, né! Deve ser atendida a hora-máquina, é o 

pequeno produtor. Não adianta a Câmara, colega vereador, vim aqui pedi hora-máquina de 

dez, quinze reais, se no momento que a patrulha agrícola for fazer a hora-máquina, não faze 

pro pequeno, que precisa. Não adianta! Pode cobrar o que quiser. Vão...vão beneficiar o rico? 

Não! Tem que beneficiar, vereador Jardim, é o pequeno produtor do Capão do Cipó. Patrulha 

agrícola vem pra gente igual o Célio. Pra quem não tem máquina, Célio. Na hora que precisa 

tem que plantar na hora certa. Depois que passa o prazo não precisa mandar o trator pra 

comunidade dos Palharini. Deixe guardado debaixo do galpão. E, digo mais, o Neuso com um 
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trator, eu tenho que dizer aqui, falar do Neuso. Fazia mais do que nós com cinco, gente. Pelo 

amor de Deus. É sacanagem! Por que, pelo menos, atendia o pequeno produtor do Capão do 

Cipó. E vou continuar defendendo vocês, até o dia que for a vontade do povo. Meu muito 

obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de 

Partido, PDT: Então, eu como representante do ABC. Presidente, atual do ABC, convido 

todos os munícipes, os blocos cipoenses, né, para, mais uma vez, o belo Carnaval cipoense 

que está aí, do dia quatro a oito de março. E agradecer o...a cultura, desporto e turismo, 

junto, também, com a secretaria de educação que nos tão dando o maior apoio para que se 

realize, novamente, esse grande Carnaval aqui...aqui no nosso município. Quero, também, 

me solidariza, né, com o nosso colega Roberto, que teve problemas de saúde. Hoje, graças a 

Deus, momentos antes da Sessão eu liguei, já tava em casa. Retornou, né. Tá medicado, e 

está bem o esposo da nossa secretária aqui da Câmara. Falando em pedras, lá no Passo do 

Valo, um senhor me falou hoje que tem pedras espalhadas lá, e quase deu um acidente com 

ele há uma semana atrás. Por que as pedras estão num topo, assim, não enxerga quando 

vem dois veículos. Só se encontram no monte de pedra. Só tem aquele trajetinho do lado pra 

cruzar. Então vão pedir a nossa, também, a nossa comissão, né, temporária, aqui da 

Câmara, que tá pra verificar esses trabalhos, e acompanhar os trabalhos da estrada aí. Que 

peça, juntamente aos órgãos competente da administração municipal, que verifique. E 

também o Protásio aí, que é o coordenador de trânsito, que peça ao pessoal que sinalize 

aquilo lá, ou esparrame aquelas pedra o quanto antes, né. Também aqui, senhor presidente, 

parabéns colega Regina. Aqui o nosso secretário antes explanou a situação dos poços 

artesianos do nosso município. Então é verdade aquilo que a nossa vereadora relatou a 

Sessão passada, aqui. Que ligou pra FUNASA e que não tinha nada lá. Não tinham dado 

andamento nenhum. Graças a Deus, Voltz, que tu chegou! Graças a Deus que tu chegou, e 

tá dando andamento nisso aí! Foi verificar os poços. Tá pedindo outorga. Por que senão, ia 

acaba essa administração e o povo sem água. Muito obrigado, até a próxima Sessão. Após o 

senhor Presidente em exercício convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OF. GAB. 035/2011, do Poder Executivo, encaminhando os 

Projetos de Lei 006/2011, 007/2011 e 008/2011. PROJETO DE LEI 006/2011, do Poder 

Executivo, que “Dispensa a cobrança de multa e juros de débitos tributários já lançados e dá 

outras providências”. PROJETO DE LEI 007/2011, do Poder Executivo, que “Institui a lei de 

diretrizes urbanas do município do Capão do Cipó – RS”. PROJETO DE LEI 008/2011, do 

Poder Executivo, que “Institui o Gabinete da Primeira Dama do município de Capão do Cipó - 

RS e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 009/2011, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do 
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exercício de 2011”. PROJETO DE LEI 010/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2011”. 

PROJETO DE LEI 011/2011, do Poder Executivo, que “Cria cargos de provimento efetivo no 

quadro de servidores do município de Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das especificações 

dos cargos’, altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e 

alterações posteriores e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 012/2011, do Poder 

Executivo, que “Cria cargos de provimento efetivo no quadro de servidores do município de 

Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das especificações dos cargos’, altera o anexo III, ‘quadro 

de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e alterações posteriores e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI 013/2011, do Poder Executivo, que “Cria cargos de 

provimento efetivo no quadro de servidores do município de Capão do Cipó, altera o anexo I, 

‘das especificações dos cargos’, altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 

034/2002, e alterações posteriores e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 014/2011, 

do Poder Executivo, que “Cria cargos de provimento efetivo no quadro de servidores do 

município de Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das especificações dos cargos’, altera o anexo 

III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e alterações posteriores e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI 015/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

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

2011”. Após o senhor presidente em exercício convida os colegas para discutir e votar: 

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”, aprovado por 

unanimidade.  Após o senhor Presidente em exercício convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 09/03/2011, quarta-feira, devido ao feriado de Carnaval, no mesmo 

horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente em exercício 

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, 1° de março de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 


