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ATA N° 12/ 2011 (Ordinária) 

Aos ( 12) dias do mês de abril de 2011, as 18 h 00 min horas, no plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram os vereadores desta casa legislativa 

para mais uma sessão ordinária do ano de 2011. Havendo numero regimental de vereadores, 

o senhor Presidente declara aberta à sessão “sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos 

trabalhos". Após o senhor presidente em  convida 1ª secretaria para que faça a leitura da ata 

11/2011 da sessão ordinária do dia 05/03/2011, que foi aprovada por unanimidade e 

Convidou  a todos os vereadores para que façam uso do seu tampo regimental de 5 minutos. 

Conforme a lista de chamada. Vereador Diego Santos do Nascimento (PP); Esta viajando. 

Vereador Erico Belchior Cazarteli Rosado(PMDB): Senhor Presidente colegas vereadores 

colega vereadora caro colegas  funcionário ex vereador Luis,  demais membro da 

comunidade ouvintes da Cipoenses  nossa saudação pra nos esta semana e um data muito 

importante comemoramos durante esta semana, colegas e comunidade o aniversario da 

emancipação político e emancipacionista  do Capão do Cipó completamos hoje 11 anos  e 

que fique aqui não seja esquecido que para chegar aonde nos chegamos neste parlamento 

nos temos uma prefeitura temos um posto de saúde temos estradas em condições houve 

uma luta de pessoas que acreditaram  em um sonho de ver o Capão do Cipó se tornar 

independente político administrativa e principalmente social criando aqui nesta região um 

local de desenvolvimento nos éramos  um grande seleiro da do nosso Município 

mãe,entretanto o retorno era muito pouco, isto surgiu o anseio de criar aqui o Município do 

Capão do Cipó mas isto só aumenta caros colegas vereadores principalmente e executivo a 

nossa responsabilidade perante a nossa comunidade perante aqueles que lutaram pela 

emancipação uns que já partiram vieram a falecer  mas ficou o legado deles ,e este legado 

deve acima de tudo ser muito bem honrado pelas pessoas que estão no poder no poder  

agora isto e nosso principio, eu sempre digo nos que estamos aqui no legislativo,nos que 

somos funcionários  nos do pessoal do executivo lembre acima de qualquer questão nos 

trabalhamos por uma coletividade ,nos somos funcionários de uma coletividade devemos 

obrigação e respeito a todos  este e o nosso objetivo, a nossa meta pois só assim 

trabalhando pela coletividade que nos vamos ter um Município melhor não só 

economicamente  mas socialmente transformando a nossa comunidade independente de 

lado político uma comunidade mais unida uma comunidade quando age um desafio pois 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 



 
 

 

 

0192

assim foi a ela pegue junto pois assim foi a emancipação quando a comunidade pegou todo 

mundo junto independente de partido nos vencemos grande desafio assim foi a 377 quando a 

comunidade se uniu pela 377 surgiu, a 377 meu grande amigo Ibanez  quando a comunidade 

se uniu pela radio comunitária não conseguimos ainda definitivamente  temos a outorga 

provisória nos conseguimos um grande passo avançamos inclusive a radio comunitária do 

Município e a que esta em melhor condições hoje em comunicações em relação a outras 

radias o que a comunidade porque a comunidade  se uniu  fique aqui um legado quando tiver 

um grande desafio lembres só vamos vencer quando todas as pessoas independente de lado 

político partidário e lado de religião estiver unido nos vamos vencer .Deus não nos da fardo 

tão pesado que não posamos carregar, agora meus amigos uma caminhada se torna longa 

quando caminhamos sozinho, quando nos caminhamos unidos ela se torna curta e boa de 

fazer como assim ,meus colegas e ao  executivo cabe anos honrar  aqueles que lutaram pela 

emancipação transformar este município cada vês melhor muito obrigado senhor Presidente. 

Vereador  Ibanez Garcia dos Santos(PP): Quero aqui primeiramente ao Presidente desta 

Casa colegas vereadores a vereadora também esta noite os professora também que esta ai 

seja bem vinda professora i pessoas da comunidade que nos da a hora, o Ronaldo também  

presente aqui nesta Casa esta,noite eu e os ouvintes da 87.9 Cipoense que mias tarde 

estarão ouvindo pronunciamento dos colegas vereadores. E eu concordo colega Erico que 

realmente e uma semana marcante pro nosso Município que muitos né colega 

Rodolfo,Jardim fizeram muito por esta emancipação do município do Capão do Cipó eu vou 

mais longe ainda que graça ao povo Cipoense por existir gente que estava aqui disposto 

lutaram por esta emancipação eu sempre digo nos hoje aqui que seja nos lá no executivo  no 

legislativo nos não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação colega Luis e o que nos 

estamos fazendo né nos temos que fazer ,muito mais pelo povo do Capão do Cipó  porque 

graça a cada um que esta aqui hoje mora aqui nasceu aqui residi aqui que hoje nos podemos 

erguer esta bandeira hastear a bandeira em frente a nossa prefeitura Municipal,e comemorar  

vereador Jardim, esta data eu acho que não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação 

e quem tem que ganhar com isto e o povo do Capão do Cipó então eu desejo a eles que 

provei te esta data as festividade que seja cada ano melhor para cada um de você.  Também 

senhor presidente eu não podia deixar de aqui nesta casa de fazer um pedidos que ate esta 

fazendo por vários vereadores  aqui nesta casa e hoje,mais um vês eu retornei a casa do 

morador e mando um abraço ao seu Edegar e a dona Araci mas um vês ele me cobrou as 

pedras do posso negro dele que esta La caído e eu espero agora que o secretario voltou 

dizem que o secretario e o homem que manda então eu espero que ele resolva o problema 

daquela família lá ,inclusive vereadora Regina a senhora comentou seção passada do seu 
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Helio Machado que também necessita de umas cargas de pedras e hoje com a família dele lá 

,mais reivindicação a respeito das pedras do poço negro porque como disse ele que a hora 

que aparecer um mosquito lá diz ele disse hoje ,eu vou dizer vereador que aparecer o 

mosquito da dengue dai deserto vão me mandar as cargas de pedras ,porque e brincadeira a 

com tia de mosquito que tem nestas fossa aberta ai e meia  dúzia de carga de pedras 

,vereador Jardim resolve o problema da comunidade a comunidade fica contente e tão pouco 

o que eles pede  eu espero que este pedido seja atendido .Também senhor presidente e o 

patrolamento aqui do clube Aliança ate ali o seu Dilon porque está péssimo este trajeto aqui o 

seguindo o grande fluxo que seu Luis,de caminhão  com a safra né  ta vereador Rodolfo eu 

não sei se o colega veio por ai ,isto ficou de ser feito no inicio da semana e já passou a 

semana e quando as patrola vinham do Carovi abaixe a lamina e... Questão de meia horas 

resolve o problema  daquelas pedras soltas ,e terrível e brincadeira. Ai ne seu Luis eu estive  

ali na sua propriedade a terra que ta na Juvenal Garcia quando agente cruza ali que vê 

aquele pó ali que agente, nesta Casa colegas vereadores da vontade de brigar porcada vês 

mais por aceso ou por calcamento au por um asfalto naquela quadra ali porque hoje eu vou 

dizer para vocês achegava a dar pena não tinha uma casa com janela aberta na Juvenal 

Garcia e brincadeira colega agente espera e eu penso encarecidamente administração 

municipal ,eu vendo o discurso do prefeito ontem ,vereador jardim, que vão calça outras ruas 

penso encarecidamente que dão prioridade para a Juvenal Garcia  e um pedido  que eu acho 

que e de ambos vereadores dessa Casa; presidente para que seja atendido a revendi casão 

da que lá comunidade  porque quem ganha e o povo, meu muito obrigado presidente de 

volvo a palavra a mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO  DO PARTIDO(PDT): boa 

noite senhor presidente de mais colegas vereadores , vereadora, munícipes que nos honra 

com suas presenças em especial a cipoenses FM que nos ouve nesse momento, senhor 

presidente tanto reivindiquei aos colegas ne e bati em cima aqui da nossa água ali na Juvenal 

Garcia e da tranque do neves  que estava com a pressão fraca foi solucionado em partes 

ligara o nosso posso ali atrás do clube , e solucionou em partes , melhoro a pressão da água 

mais não soluciono  total cem por sento não ta, então a gente pede ai  encarecidamente que 

o prefeito veja a inviabilidade, o executivo nosso ai de compra uma caixa com mais 

capacidade de água ne  e 15 mil litro 20 mil litros e instalarem no nosso bairro Santo Antonio 

que e prioridade tem muitas casas lá, tem pressão mais si houver mais obras construções 

mais casas certamente ela vai ficar mais fraca não ta sem por sento como era mis ela 

melhoro com a ligação daquele poço, e que faça o tratamento dessas águas ne  presidente, e 

essencial o tratamento não so na nossa água li mais de todo o município que não tem hoje, 

senhor presidente eu também quero falar aqui em2009 eu protocolei na casa um projeto 



 
 

 

 

0194

gestão da tarifa da água que isso a abrangeria principal mente os pobres as pessoas de 

baixa renda , aqueles que não tem condição de arca com o preso cobrado pela nossa água 

pelo menos aqui no perímetro urbano, agente sabe que quase toda parte do inteiro do nosso 

município de todas as localidades e muito pouco que ta pagando sua água os moradores eu 

não sei se e porque não tem tratamento, disque tem uma lei que diz senão tem tratamento 

não paga a inadimplência e grande , mais eu me refiro do projeto sugestão porque agora tem 

a execução judicial  para as famílias que tão inadimplente com a água, agora e o seguinte a 

aquelas 3 moradoras ali uma deve mais de 1000 outra 800 outra 300 e pouco como e que 

vão fazer para pagar sua água são pessoas que não tem esposos tem suas crianças na 

escola suas crianças para alimentar , vocês acham prioridade dar alimento a suas criança 

sou pagar a água, outra coisa a prefeitura.... será certo manda a justiça vir cobra a água 

dessas pessoas pobres da Cristininha da Cleuza ou da Sonia, e isso ai pessoal eu to pedindo 

assim o que o executivo, que dero 5 dias para pagar então se as pessoas não conseguiram 

paga seu 18 ,19 mensais vão paga 1000 Reais em 5 dias de que forma, outra coisa senhor 

presidente quero falar do aniversario do municipio11 anos de emancipasao11 anos de gloria 

para todos os moradores do Capão do Cipó eu parabenizo todos os funcionários, anos 

vereadores a todos que passarão por essa casa ex prefeito a comissão de emasapionista e 

eu para parabenizar meu Município, eu não posso deixar de dizer aqui meus parabém seu 

Serafim Garcia Rosado pois tenho certeza se não fosse ele esse Município não existiria o 

Serafim levantou a bandeira a emancipação e fez com que o nosso Município estivesse no 

auge , destacado no rio grande do sul, principal mente com a produção de soja, outra coisa 

senhor presidente eu tenho um minuto da vereadora Regina, eu quero colocar aqui que 

quando um vereador se pronúncia por ultimo as vezes ele fica a vontade para falar ne  então 

quero me colocar aqui   fala pro nosso nobre colega Antonio Jardim que na sessão passada 

ele disse que eu devia muito au prefeito Osvaldo que não devia ta falando certas coisas, eu to 

cobrando o que e correto  vereador , outra coisa eu nunca não neguei nunca em publico em 

parte alguma que o  prefeito Froner tivesse me a ajudado dês de que eu pisei em Capão do 

Cipó em 85 aqui lê sempre me ajudou nos somos amigos  agora problema particulares de 

política e outra  historia se eu acho que administração dele não e boa que não tem gente 

competente, isso eu falo eu falo e as vezes quando eu falo aqui eu provo eu provo nobre 

colega  em 2003 o prefeito atual não tinha  bloco eu era coordenador do ICM, porque ele não 

tinha bloco tava inadimplente no Município com um monte  de blocos que não tinha como 

organizar, ele me procuro eu disse, o  Osvaldo eu não sei o que eu posso fazer to viajando a 

Porto Alegre tal dia  talves lá no Sepri eu consiga resolver seu problema levei 37 blocos dele 

organizei lá em Porto Alegre no seprim foi a maneira que ele teve de hoje ter bloco de 
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produtor do nosso município porque ele não tinha condições de tira bloco, e outra coisa os 

resumos eu e o Leandro nos fazia particular mente fora do Capão do Cipó da prefeitura 

porque não tinha condições de pegar esse trabalho era sô eu e o Leandro a parte de tributos 

do IMSM do Capão do Cipó entendeu eu cobrava eu e o Leandro 2 Reais por resumo de 

bloco, ai o senhor da o recadinho para ele que eu acho que ele esqueceu que deu 74 Reais i 

a despeças do resume do blocos dele eu acho que ele esqueceu , outra coisa. Regina mais 

um minuto. Também quero te dizer nobre colega que não e só o resumos de bloco tem mais 

pessoas ai que me devem alguma coisa e eu acho que se esqueceram também muito 

obrigado nobre colega.Vereador Jaques Freitas  Garcia(PT Senhor Presidente demais 

colegas vereadores colega vereadora a comunidade aqui presente, e a 87. 9 que tão nos 

ouvindo meu boa noite a todos.Senhor queria iniciar hoje dando os parabéns au nosso 

Município pelos 11 de administração, quem conhecia Capão do Cipó  disse que jamais ia ser 

Município, eu volto aqui disser que tem o de do de cada pessoa que moram na nossa 

comunidade e principalmente os assentamentos, o assentamento a 24 anos atrás como 

Santa Rita que veio praça que foi dia 8 agora eram tachados como marginais e ladrões aqui 

no Capão do Cipó era assim que se via a maioria do pessoal do assentamento, e garças as 

pessoas, hoje Capão do Cipó e Município porque nos não tinha gente Capão do Cipó jamais 

na vida ter gente para ser Município a Garças as pessoas hoje, que tem muita gente que fala 

que o PT e polemico o PT cobra porque tem que cobra nova esperança Sepé Tiaraju foram 

Porto Alegre fora e ocuparam o Incra tão lá reivindicando seus direitos as vazes acontecem 

coisas e ocuparam a fazenda Gerra o pessoal ta dando apoio lá e a segunda  vês que essa 

fazenda foi ocupada eu acho que dessa vês sai do papel e só assim para gente fazer as 

coisas ,e através de preção não sai por bem , sai por mal eu garanto uma coisa dessa vês o 

Tarso Genro como governador não vai bota a brigada para da pau nos pobres colonos lá, que 

ta  reivindicando seus direitos como a Ieda fazia, nos professor em todo mundo que ia fazer 

um manifesto,agora o Tarso deu 11% se eu não me engano no salário dos professores, e 

assim, ele sabe onde começa a educação , ande era um produtor que tinha 7 mil k  se 

assentar no mínimo emprega 150 pessoas então acho que so tem ganhar com isso, eu 

também quero fala aqui um pouquinho  hoje  um   funcionários publico ele disse. Jaques pode 

dizer meu nome  ele se lembre precisou da saúde nunca conseguiu uma coisa, hoje a filha 

dele tava doente ele pediu para busca ela no Carovi e não tinha um carro de saúde teve que 

sai do serviço dele que ele e funcionário ir em casa e trazer e tava li ate agora a pouquinho es 

perando,  ele disse Jaques isso me indiguina porque eu nunca consegui nada mesmo porque 

eu acho que agente tem diferença, porque e pobre ele me falou isso ,pode falar meu nome, 

eu disse eu vou fala.O pessoal ali do Carovi ,Passo do Tibursio no seu Cláudio Valter rem, no 
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Jose Antonio, no finado Vando Cristofale pedirão que leve no mínimo 8 cargas de pedras 

para a geral daquela estrada ali tem o trasporte escolar e quando chove , ate o Amario me 

ligou, disse Jaques  pode ser que tu pedindo eles vão fazer porque não tem mais jeito as 

coisas tem lados que ate eu me preocupa com isso e uma parada de ônibus no Nova 

Esperança, no Ernani ali que tem 3 crianças e não tem  parada de ônibus e eles tão pedindo 

encarecida mente que fazer  essa parada de ônibus, e a dona Juraci pediu que seja patrolada 

a estrada que vai na casa dela e coloque um bueiro, que no ano passado quando foi para 

pedir pedra cupim para botar ali na base que fizeram no asfalto foram na casa dela pedir e 

ela se deu as pedras e prometeram para ela patrola a estrada e fazer um bueiro e ate hoje 

não foram, ela disse que eu uma vergonha a gente pede , pede vieram aqui pediram as 

pedras eu dei, ta lá  o buraco feito e ate hoje não foram fazer um bueiro para ela e a estrada 

que ela pediu, no assentamento acho que nem vou falar mais eu acho que eu vou espera 

esse pessoal que foi a Porto Alegre vim e nos vamos da um jeito de acampar dentro da 

prefeitura e pode ser que vão fazer as estradas da Sepe  e o Nova Esperança , a 14 de julho 

passaram a patrola e ficou pior que tava ta lá para ver os próprios  funcionários falaram não 

tem como andar quem  faz trasporte escolar,a já que o pessoal são tachado como que 

acampam fazer isso não custa, nos posar duas noite Dentro da prefeitura,eu so o primeiro  e 

tem gente para isso uns ai vem mesmo e sô assim para nos conseguir as coisas pede ,pede 

e não adianta então de agora endi ante vai ser assim ,meu muito obrigado devolvo a palavra 

a mesa .Vereador Jose Rodolfo de Brum(PP)  : Senhor Presidente comunidade aqui 

presente colegas vereadores colega Regina ouvintes da nossa radio cipoense e FM o nosso 

boa noite.Eu escutando os colegas falarem ali de emancipação ai voce tem uma lista de 

nomes i eu acho que a cada um coube uma função de vocês que tão em casa nos 

acompanhado, vão lembra que são 11 anos de emanciparão agora o que realmente foi,foi o 6 

anos antes Erico para chegar aos 11 anos ne que ele começou 6 anos antes de 11 anos e 

sem duvida nunca ninguém tirou o mérito de um cidadão chamado Serafim Rosado, só que o 

mérito dele foi ter a rigimentado junto com ele um grupo de pessoas que acreditaram no 

sonho ai eu não posso por exemplo seu Sezinbra, seu Bender, finado Adriano ,eu,  dona 

Marilena com o marido dela, seu Jairo que eu acho que não faltou e nem uma reunião , o 

Paulo Meneghine o Franciscão os Raimas  a família inteira ;seu pai o pai do nosso Presidente 

,o Élson Eglaite finado Amandio ,e por ai vai indo  nosso Prefeito atual  a estas pessoas estas 

pessoas pastor olhar no seu olho pra lhe contar assim eu acho que fazemos 100 reuniões 

tinha reuniões que todo mundo tinha que meter a mão no bolso para tirar o dinheiro seja dês 

seja 15 ,seja 20 teve uma reunião que cada um tinha que dar 100 dolares,e que esta placa ia 

ser posto depois na prefeitura de quem colaborou com 100 dólares, teve reunião foi 
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desmedido que cada um tinha que dar um terneiro de sobre ano para pagar um advogado 18 

terneiros ,20 terneiros, 40 terneiros parece que foi ai chegamos engenbrar uma carroceria 

para não pagar frete o caminhão lá da granja do Meneghine,e depois vieram buscar ,então 

estes 6 anos outra coisa assim que matava nos era a espquetativa quando seu Serafim não 

podia ir ,ai eu ia a Porto Alegre chegava lá tu ia cheio de esperanças e nos tínhamos perdido 

alguma batalha ,vamos começar de novo então temos 11 anos e isto tem que ficar registrado 

foi graça aqueles 6 anos de que o grupo não deixou acha ma morrer ,a família do seu Bender 

por exemplo eles faziam a bóia  lá no salão  todas as noites que tinha uma reunião podia 

saber que tinha uma galinhada   um carreteiros aonde  eles que cuidavam disto ,então são 

um grupo de pessoas que acreditou numa idéia e daí ,emancipou voce sabe que ficou mais 

fácil ,eu disse ontem na prefeitura ,ex vereador Luis eu fui escolhido  para estiar a bandeira 

do Município ,e eu vou contar uma coisa para ti o orgulho que eu tive Luis de estar hasteado 

a bandeira do meu Município e saber que aquilo ali eu ajudei ,e que aquela gurizadas que 

tinha ali mas o menos  400 crianças ali era o chão deles ,que nos não tínhamos nos éramos 

todos estrangeiros aqui eu principalmente  de um bom grupo que chegou depois, granjerada 

que estão aqui chegaram depois mais nos estávamos trabalhando pra São Miguel ,pra 

Santiago pra Tupã hoje não estamos trabalhando  para nos,o nosso Município cresce com o 

nosso esforço i.... Reverte pra nos, eu sou do tempo Pastor ,eu vou contar pro senhor que um 

medico consultou um paciente lá no Carovi sentado dentro do banco do carro ,abriu a janela 

e consultou o paciente sentado no carro, isso eu vi ,ninguém me contou, nos tínhamos a 

estrada que teve uma época no... Passo do Tiburso que passou três anos sem chegar uma 

patrola, esta aqui o Presidente Sergio que pode concretizar  foi no Governo do Vilmar Leite 

três anos não veio a patrola no Carovi no Passo do Tibursio, hoje Deus do Céu, ne isto faz 

parte do desenvolvimento eu era do tempo que tinham um medico uma vês por semana 

,calçamento, asfalto a luz elétrica ,eu sou do tempo aqui a 18 anos ,Ibanez já estou 

encerando senhor Presidente que nos ficávamos 3 dias sem luz  e não adiantava reclamar 

era ACCE e deixa como esta então esta e a luta boa ,esta foi a luta boa e esta foi que levou 

aos 11 anos estes 6 anos e que sempre nos temos que resgatar  quando falamos de 

emancipação foi quando nos tínhamos um plano ,nos tínhamos um plano e nos não 

sabíamos se iria dar certo e deu  e ontem comemoramos 11 anos e domingo e a festa aqui 

na praça . Muito obrigado. Vereadora Regina Aparecida Araújo Weidmann (PMDB): Seu 

tempo e de 3 minutos, pois cedeu 2 pro vereador Jairo. Primeiramente boa noite Senhor 

Presidente colegas vereadores, comunidade que se faz aqui presente e em especial aos 

ouviste da 87.9 FM  que mais tarde estarão nos ouvido . Eu também não  posso  deixar de 

falar do dézimo primeiro aniversario do nosso Município .Eu vem morar aqui no Capão do 
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Cipó em maio de 96 então assim eu partisipei pouco desta luta peguei ela no finalzinho  

assim, mas logo me engajei nela porque eu achei ,eu vim de Santo Ângelo lá a saúde era boa 

agente tinha acesso a tudo e quando eu vim morar aqui eu senti a dificuldade deste povo que 

morava aqui então eu pesei que poderia ajudar e... dou os parabéns a todas aquelas pessoas 

que diretamente ou indiretamente  trabalharam para a emancipação deste Município em 

especial a pessoa do senhor Serafim que foi aquela que jamais esmoreceu  ne diante de 

tantas batalhas perdidas lá estava ele, lutando pela emancipação do nosso Município ,isto eu 

ouvi da Catia a chefe dos Município me lembro que a secretaria tinha eu ouvi dela si os 

outros Municípios que tivesse em processo de emancipação se tivesse um com a 

determinação do seu Serafim hoje havia mais Município emancipado  no Estado do Rio 

Grande do Sul isto eu houvi dela mais e parabenizo todas ,todas as que tu relatou aqui 

Rodolfo que eu conheci nestas reuniões ,seu Bender ,seu Amandio a....o finado avo Adriano  

todos eu conheci nestas reuniões quando eu comecei a participar ,então eu acho que Capão 

do Cipó esta de parabéns por mais que o dia de hoje eu não concordo com varias coisas 

,varias determinações da atual administração  mas aqui nesta tribuna eu sempre eu procuro 

fazer o melhor  de mim fazer o melhor de mim procurei já mudar algumas coisa e não 

consegui mas o que importa para mim e o povo do Capão do Cipó eram eles que eu tenho 

responsabilidade e para eles que eu tenho que trabalhar .Então assim o eu quero deixar bem 

claro que vou continuar lutando ,tentando mudar as coisas que pode ser mudado e ter 

paciência pra  aquelas que a gente   não consegue e sabe que poderia ser diferente a....eu 

tenho uma preocupação com o Cras eu vou deixar para falar nos meu dois minutos a respeito 

de dinheiro e isto e muito importante  e oriundo do povo  do povo que colhe que trabalha tem 

comercio aqui paga o nosso  salário do executivo volto em tão no meu tempo de liderança. 

SERGIO diz passo palavra ao meu Vice Presidente para eu fazer uso da palavra . .Jaques 

diz assumo o trabalho da  a mesa e passo apalavra ao . Vereador Sérgio Seifert (PP):  Seu 

tempo e de 6 minutos. Senhores vereadores colega  vereadora povo aqui presente 

funcionários boa noite a todos .Primeiro lugar eu quero desejar se eu não falasse hoje aqui 

ela ia me cobrar em casa, minha filha esta fazendo aniversario  12 anos agora dia 14 anos 

vou deixar registrado aqui.Agora eu queria falar sobre o Henrique Lima ele me garantiu que 

eu cobrei dele sobre aquelas luz do Boné um monte de gente cobrou aqui ele me garantiu 

que esta semana ele não pode colocar hoje  veio errado o que ingate o que aperta lá no 

poste lá as coisas daí a..semana que vem ele me deu a palavra, e eu tenho certezas se ele 

deu palavra, vem de berço esta palavra vem,vem sueuu Sinval que e uma pessoa de palavra 

eu tenho certeza que semana que vem vai ser arrumada aquela luz com certeza.Outra coisa 

colega Ibanez  sobre esta fossa que o colega falou que sabe da uma palavrinha com ele der 
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repente ,falar direto com ele eu tenho certeza que ele vai resolver o teu problema de repente 

eu tenho certeza.  Queria  o pessoal do Carovi  um monte de queixa sobre o posto de saúde 

as portas fechadas eu queria perguntar para a administração  o que ta acontecendo porque 

nos temos que botar  alguma pessoa responsável lá que abra o posto de saúde porque só 

fechado não da povo ta reclamando e uma reclamação só abrem duas vezes por semana não 

sei se não vamos ter que botar  uma pessoa por mês lá ate vou pergunta para ele ,ate não 

tive tempo , qual e o responsável pelo posto no Carovi, temos que saber qual  e o 

responsável para poder  agente organizar    e não deixar a desejar aquele posto lá que ira ou 

não queira e um grande colégio eleitoral dentro do nosso município que ta ficando a desejar , 

já que não foi para lá nem ambulância nem medico a semana inteira como nos tínhamos 

prometido em campanha, pelo menos deixar isso daí organizado o posto de saúde com 

alguma deficiência tem alguém para ligar  para vir para ca na matriz aqui no outro posto  de 

organizar e levar as pessoas direto para o recurso.Queria dizer também estrada do Juarez 

,estrada do Juarez o Serginho me passou agora a pouquinho que ta toda empedrada antes 

de eu vir para ca ele me passou esta pronto ,ea manha se não chover  vamos começar a 

estrada do Antãosinho  então as vezes não precisaria agente vir aqui nessa tribuna cobrar as 

coisas as vezes agente vem aqui  daí e ouvido, como as vazes o colega Ibanez me cobrou 

como e que tu com seguiu as vazes agente vem aqui, agente vem meio bravo ne Ibanez ai as 

pessoas fazem. Queria falar também sobre a organização organizar o primeiro seminário que 

nos não fizemos a sessão solene não e idéia minha ,nos junto com seu Rodolfo deu ai déia 

do primeiro seminário nos vamos fazer a seção no lugar da seção solene  como agora todo 

mundo ta colhendo se eu pudesse nem eu vinha me escutar mesmo porque todo mundo ta 

com colheita o pessoal que colher tira o soja da lavora dizer eu  quero organizar , esse 

seminário cada um presidente organiza do jeito que quer, eu quero organizar a parte que eu 

entendo, que seria aparte da lavora, trazer um tequinico aqui uma pessoa que sobre plantio, 

a época de plantio, quantos grãos,quantia sim pra...pra...pra... Para os produtores colherem 

mais as vezes tão mal informados , os pequenos produtores , agente tem  convites , eu 

mesmo grandes convites em Santo Ângelo  eu pego e vo tem pessoas aqui como no 

assentamentos não tem como ir nesses convites , e as vezes nem chega o convite a eles por 

serem pequenos produtores, então o pensamento meu e trazer aqui  um  com o prefeito 

arrumar um ônibus para passar nos assentamentos quem quiser vir escutar a palestra para 

todo mundo ver  o verdadeiro plantio quem sabe e isso ne Jaques , que de repente não tam 

fazendo o que a gente ta colhendo em media a cima de 40 por k da lavora e os pequenos 

agricultores tão colhendo25 quem sabe agente ta mais na tecnologia ne e eles estão  
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mais atrasados por não ter um aprendiz que o pessoal pega e passa para nos , nos temos ne, 

então queria deixar isso ne registrado para poder todo mundo colher bem , era isso devolvo a 

palavra a mesa.  jaques passo os trabalhos da mesa para o presidente dessa Casa . . 

Antônio chaves jardim(pp): Quero cumprimentar  aqui o senhor presidente, o juridico dessa 

Casa, comunidade que se faz presente, prestigiando  a seção da câmera de vereadores, eo 

ouvindo mais tarde pela 87.9 que e a nossa emissora do coração do capão do cipó , por tanto 

eu quero hoje dar o meus parabéns para o município do  capão do cipó, a população de 

Capão do Cipó, aos munícipes do capão do cipó, a todos que fiseram do Capão do Cipó esse 

distrito virar cidade, se falaram em tantos belos nomes aqui de pessoas , mais também 

devemos falar e a comunidade do Entre Rios que participou  da emancipação desse 

Município que também condusiram o voto do sim, Entre Rios e também devemos agradecer o 

nossos assentamentos e irradiado a essas pessoas vereador IbaneZ assumiram uma 

responsabilidade assim como nos assumimos aqui na câmara de vereadores, nos temos uma 

responsabilidade com o povo do interior e da cidade então também devemos agradecer , eu 

me sinto orgulhoso a participar do município do capão do cipó , distrito de Santiago que era 

hoje o nosso município ne então sinceramente eu  quero transmitir a todos os munícipes do 

capão do  cipó , a toda população ne ,administração anterior ,aos vereadores anteriores ne 

hoje o Prefeito Froner,na frente da administração Municipal ne então ontem foi a abertura 

festiva e.... de 11 anos não prefixamos dizer désimo primeiro aniversario por que muitas 

pessoas não entende ne então vamos dizer 11 anos de vida , e jovem o Capão do Cipo , 

então me orgulho muito em  dizer para bens Capão do Cipó ,parabéns a todos , parabéns a 

nos que fizemos de Capão do Cipó essa cidade belíssima e boa de se viver, portanto senhor 

presidente eu gostaria de dizer que fosse enviado ao secretario de Obras o qual eu  não tive 

a oportunidade de conversar com ele , que seja colocado uma ou duas cargas de  cascalho 

na entrada do senhor Bento Freitas na Sepe Tiaraju por motivo o seu Bento estar passando 

por sérios problemas de saúde então nos devemos arrumar esta entrada pra a ambulância 

chegar e pegar ele lá porque ele esta passando por um problema serio de saúde mais se 

Deus quiser ele vai vem ser essa batalha .Também eu gostaria de pedir hoje por tanto eu 

estava no posto de saúde e eu vendo a questão da da dificuldade de acento paras população 

de saúde de uma área  que seja construído muitas pessoas hoje estava um sol muito  quente 

,agora vem a chuvas ,vem o friu,que seja construído uma área do posto de saúde do nosso 

Município que ao longo dos 6 anos NE e colocar mais Banco para a população então esta 

difícil  mesmo ali  a entrada porque o posto se saúde se fecha al meio dia e so abre a uma 

hora ne então eu gostaria que fosse colocado esse pedido eo executivo estudasse a 

possibilidade de fazer isso ai, também gostaria que sege construído essa are do posto de 
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saúde  o qual eu já pedi aqui e também quero disser ao meu colega vereador Jairo i dizer 

vereador a voce que essas palavras que voce direcionou ao prefeito fone de 70 e poucos 

reais eu quero lê disser paro senhor assim o com todo respeito, eu acho que nos aqui 

devemos ter mais um pouco de respeito quando nos tocamos na vida das pessoas então eu 

acho que na questão eu principalmente não sou correio para levar recado para ele existe um 

correio aqui na cidade o senhor pode botar a cobrança lá vai chegar costumeira mente nas 

mães deles eu não levarei essa mensagem a ele porque não e meu costume de fazer esse 

tipo de coisa eu gosto de , vamos ter um pouco mais de respeito com as pessoas com os 

seres humanos , porque nos somos seres humanos  se nos aqui continuar se enfrentando 

vereador Jairo criticando ou disse isso ou aquilo eu acho que nos paramos a câmara de 

Vereadores fazendo aqui não vai assim consolida  as pessoas do interior as pessoas querem 

aqui que nos mostramos um trabalho, uma parceria, entre governo e a população  de capão 

do cipó então me orgulho muito estar na frente dessa casa e convido meus colegas se nos 

devemos de sentar vamos discutir os interesses do capão do cipó e vamos trazer aqui nessa 

tribuna e muito melhor para nos do que ficar aqui e se discutindo fazendo isso fazendo aquilo 

então para mim e um orgulho trabalhar junto com os meus colegas vereadores para trabalhar 

com os pés no chão muito obrigado ate terça que vem. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO REPRESENTANTE DO PARTIDO(PDT):. Sr. Presidente eu peso aqui que 

direcione ao secretario de obras ne’,o pedido de cascalhamento e patrulhamento na estrada 

do Sr. Artidor Nascimento pai do nosso amigo Paulo Reinaldo que aqui esta, também uma 

carga de cascalho na residência do Sr. Donato Nunes ali no Passo da Areia, pela dificuldade 

que ele tem na propriedade dele de entrar na sua residência e não precisa ser uma carga de 

caminhão indo a carregadeira com a pazada de pedra lá colocando na entrada dele ,ele disse 

que ta ótimo e os guris esparramam. Sr. Presidente também nós temos aqui reclamações do 

pessoal ate dessa rua da Juvenal Garcia rua dos moradores ai sobre os focos de mosquitos, 

que tava aqui falando nosso companheiro e colega Ibanez  antes  ne então o que a secretaria 

da saúde ou a secretária do meio ambiente verifique nessas residências  nessas ruas vento 

por causa do foco grande de mosquito sabemos que tem casas ai que tão com as fossas aqui 

no perímetro urbano fossas abertas então isso ai ta gerando focos de mosquitos, também 

senhor presidente e ruim mesmo de ta se enfrentando aqui na tribuna so que o povo a traves 

da nossa radio agora  vam ver , antes so viam falar que o prefeito me ajudou  que o Osvaldo 

me ajudou a gora quando eu coloco uma situação que eu ajudei ele daí e ruim mesmo ne seu 

Antonio , isso ai a verdade dói um pouquinho só o homem me ajudou todo mundo sabe eu 

nunca neguei que ele foi um braço forte desde que cheguei aqui ,somos amigo eu preciso 

dele se ele precisa de mim estou a disposição mais agora mais a verdade quando e dita dói 
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ne só que eu tenho que fala , tenho que fala aqui e o povo sabe toque to falando muito 

obrigado de volvo a palavra a mesa ate a próxima terça feira que vem. VEREADOR JAQUES  

FREITAS GARSIA REPRESENTANTE DO PARTIDO(PT): senhor presidente também que 

ria ver o negócio , já que o Jairo falo do mosquito da dengue, o dia que a parecer um caso 

aqui no capão do cipó  e grave pela continuidade de pessoas, que tem pessoas aqui na  

frente da câmara que diz que a ultima visita que receberam, tem uma pessoa que ganha para 

isso foi em maio de 2010 e lá em casa faz uns 3 anos que não vai ninguéns tala tem um 

quadrinho no banheiro e na cidade que eu sei e no mínimo 1 vês por mês essa pessoa tinha 

que fazer essa visita, vereador Sergio tu falou do posto de saúde do Carovi não funciona tu 

sabes que não funciona , mais tem uma funcionaria acho que e Marli o sobre nome que me 

fugiu, ela e paga ela ganha ,pra isso para trabalhar no posto se ela não vai o executivo vai ter 

que ver porque que ela não vai trabalha se ta recebendo dos cofres públicos que faça sua 

parte eu acho que e isso ,ou  então  passando tem medo de alguma coisa que ela fala porque 

o que eu sei ela concorreu a vereadora um tempo a trás pelo partido e hoje ela acha que se 

governa mais não se governa tem alguém que manda nela e ela ganha dinheiro do povo , eu 

quero so também o seu Eli lá do assentamento esses dia o vereador Antonio disse que ele 

não era homem para falar aquelas palavras na terça passada e ele falou ele pediu vereador 

me agradeceu lá porque eu te pedi e foram fazer minha estrada e o Serginho que ele também 

falou e foro lá e ajeitaram e o Alacir que e o secretario da agricultura disque também pediu 

um serviço e ele foi fazer neste eu pedi e foram fazer os outros não adianta pedir meu muito 

obrigado devolvo a palavra a mesa ate terça que vem. . VEREADORA REGINA WEIDMANN 

LÍDER PARTIDÁRIA (PMDB): Chega assim o já que o tempo e pouco ,a sim o eu tive 

acenando na internet na página do MDF  ,CRAS aqui para o nosso Município vem por mês 

para o CRAS do PBF do PISO básico fixo 4.000 mil por mês total de 54.000 por ano do 

CRAS fora o orçamento da Secretaria da Assistência Social a a a.. em dois mil e dez sobrou 

desse dinheiro 20 mil e poucos ,em dois mil e 9 sobrou 25 mil e pouco Reais ,então somando 

tudo então da 74 mil e mais os 25 70,80,90 entorno de 99 mil Reais assim o pro CRAZ que 

sabe o nosso Município e pequeno então este dinheiro assim 4.500 por mês daí e de sobra 

para suprir a nossa necessidade ,aqui de cursos eventos trabalhos culturais de sobras ,então 

assim o a minha preocupação e que o Estado vai pensar bom mandei dinheiro um ano 

sobrou mandei dinheiro outro ano sobrou ,mandei o terceiro sobrou ,Capão do Cipó  não 

precisa mais deste dinheiro então assim eu deixo esta alerta par atual administração em 

especial a Secretaria da Assistência Social  se o Capão do Cipó continuar não usando o 

dinheiro que e para eles que ele vai súber entender que não precisa deste dinheiro não estou 

culpando o Secretario Dario porque nem tem como avaliar o trabalho dele porque ele 
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assumiu agora apouco dias so que a Secretaria da Assistência Social tem 5estagiario lá 

dentro ,o que que fazem esta gente lá dentro porque a minha fusionaria esta dês de junho 

tentando legalizar o endereço dela e ate agora nada se não fosse a gente ligar pro Município 

de Independência ela tinha perdido a Bolsa e eu deixo uma pergunta aqui o. Em que projeto a 

Secretaria da  Assistência Social esta trabalhando um projeto de geração de renda o projeto 

social?, isso e muito importante a secretaria tem tem que fazer solucionar esse negócio, era 

isso de volvo a palavra a mesa.   VEREADOR JOSE RODOLFO DE BRUM LÍDER, DE 

GOVERNO (PP):  Colega Regina na próxima terça feira eu prometo para senhora e para 

vocês que tão em casa no ouvindo não e presidente que vamos esclarecer essas historia do 

CRAS ta e um compromisso, mais hoje eu falei com um cidadão chamado Robinson, o 

Robson eo responsável pela água então o Robson me pediu o seguinte colega Jairo, quando 

precisar informação liguem direto para ele ,ele lê atende com a maior tranqüilidade e lê da 

esclarecimento que precisa e sabe sem uso de polícia nada e so falar franco e legal com ele 

,que ele assim o e um cara jóia de conversa com o Robson questionei ele que o senhor fala 

muito aqui cargas de água que e carregada eu achei que a comunidade ajuda pagar por que 

vocês não ajudam a pagar pode carregar 100 cargas de água que a comunidade não ajuda a 

pagar vocês pagam uma tacha fixa por mês e mais75 centavos po metro cúbico incidente não 

e assim, então assim o se caregar100 cargas de água lá, e outra coisa vocês avaliem e rum 

pensem bem uma casa sem água então se vai um caminhão levar água e porque realmente 

precisa levar água ne tem problema porque der repente não instalou uma rede isso ou aquilo 

mais no momento e necessário a água potável para o cidadão e então tem que levar e esse 

custo parece que a comunidade do Carovi desculpa to pensando no meu povo lá , do Capão 

do Cipó ta rateando ta pagando não a comunidade paga sua tacha fixa e mais o incidente de 

75 centavos por metro cúbico se carrega 1,2 ,5 ,10 cargas de água não custa nada para a 

comunidade do capão do cipó ai quem arca ea prefeitura municipal esse sobra não sei essa 

parte também vou me informa para lê disser , mais quero disser que o Robson esta a 

disposição sua e de qualquer colega que queiram tratar de água para que essas coisas não 

aconteçam e ele lembrou também que tem as historia de 4 ligação clandestinas que são 

feitas que foram feitas , e que tudo isso sei lá acaba prejudicando a instalação de água mais 

ele esta a disposição não so ele mais todo o departamento dele , quero mais uma vês dizer 

para comunidade de Capão do Cipó que vamos festejar esses 11 anos da nossa 

emancipação política re reforçar a palavras de quem nos ante cederam, a vereadora falou 40 

segundos a mais , a sim o que nos não podemos esquecer o Jaques falou muito bem que os 

assentamentos e a comunidade do entre rios os1800 leitores nesse sérios se não nos nunca 

seriamos Município bem lembrado pelo Jaques , muito obrigado parabéns capão do cipó a 
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comunidade de capão do cipó também ta de parabéns esta convidada a participar do 

aniversario do município toda semana e principalmente no domingo. VEREADOR ERICO  

CAZARTELI ROSADO LÍDER DE BANCADA (PMDB): Presidente so dando continuidade o 

que a vereadora falou do CRAS tem o pro jovem que nos aprovamos que e 1300 reais por 

mês nos temos que cresta conta  e sabe o que ta sendo feito desse  trabalho, segunda 

questão colegas nos como funcionários públicos juntamente com os funcionários da 

prefeitura juntamente com sindicato nos vinha mos a tempo questionando a questão do 

reajuste e sempre defendemos o GPM que e a correção e reposição salarial não e aumento 

mais sim uma reposição e nos numa reunião sexta feira com o sindicato na segunda feita 

ouve nova reunião discutimos debatemos e conseguimos o percentual de11% de reposição 

salarial para os colegas funcionários então ta de parabéns o corpo de funcionário porque 

quando a coisa complica lá no executivo ou em qualquer lugar que peça e o concursado vão 

atrás sempre do concursado geralmente nada compras os CC mais quando ocorre esse 

problemas a culpa geralmente estora lá no concursado e nos temos ai para assumir o nosso 

dever e somos muito bem pagos para isso e nos temos sempre a disposição da comunidade, 

presidente desejar mais uma vês parabéns a todos os Cipoense e aproveita as festividades ai 

e parabéns apesar da estiagem que ouve parte do nosso Município tivemos graças a deus 

uma boa colheita para movimentar a economia do nosso Capão do Cipó. O brigado 

presidente ate terça feira que vem se deus quiser. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

LÍDER DO PARTIDO(PP): Quero aqui seu presidente cumprimentar seu Jota Béquer que 

esta ansioso de ouvir nos falar aqui ne vereador Ibanez ne , mais se diz assim o vereador 

Jairo  que a quando se fica por ultimo e quando se tira proveito mais as ocasiões vem ne, o 

vereador Jairo disse aqui nesta tribuna que essas senhoras que eu não vou mencionar os 

nomes que moram nas três residências que estão inadimplentes com a água da prefeitura e 

que tem a te amanha o u depois para pagar sendo que o vereador na terça passada que a 

CORSAN assumisse a rede de água do Município imagine se eles tão inadimplentes com a 

CORSAN com o Município dirá com a CORSAN vereador Jairo que infelicidade essa sua ne 

agora o senhor vem aqui disser que essas pessoas estão inadimplentes, vereador Ibanez 

imagina a CORSAN assumindo as águas do nosso Município a onde o povo não tem como 

paga não tem se paga água falta alimentação concordo plenamente mais o vereador pediu a 

CORASAN.Também pediu aqui que as casas não foi legalizadas desde o seu Governo não 

vem a legalização será agora nos vamos ter que legalizar com certeza mais desde o Governo 

do vereador Jairo as casas não foram legalizadas hoje ele pede a legalidade das casas 

quando ele tava no Governo certamente não lembro,  mais eu quero aqui senhor presidente 

que o poder executivo do Capão do Cipó estude a possibilidade se dês centrar o posto de 
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saúde do Carovi meu professor Rodolfo  o medico pediatra tirando o abafamento aqui do 

posto da sede o posto do Carovi merece pode ser uma terça na sede ou uma quinta no 

Carovi para nos eu ma grande satisfação ser atendido o posto do Carovi muito obrigado 

senhor presidente ate terça que vem. VEREADOR IBANES GARCIA LÍDER DE 

BANCADA(PP) : eu também quero aqui seu presidente cumprimentar o seu bja sua esposa, 

o doutor Marcelo que chegaram após o meu pronunciamento, também quero colega vereador 

a gente fica feliz pelo funcionalismo parabéns a todos vocês que ganharam mais quero deixar 

um lembrete aqui que a comunidade que os colegas vereadores que tem outros municípios 

visinhos nosso e pq e a gente tem a controle da administração e tudo pq tem funcionário que  

são remunerável  mais a gente tem que lembra e outros não receberam isso do Capao do 

cipo não recebeu que é olha eu vou dizer para vocês belo índice  de viver também aqui hoje 

já a tarde conversando com ex governador Luis e juntamente  colega alvo que foi o colega 

Rodolfo ou  o colega jardim que manifestou aqui a respeito do posto de saúde ne seu Luis 

para fazer ali tem gente que chega de madrugada vereadores e ficam no tempo e acho que 

uma área ali reservado uma sala tem que ser feito ne eu acho que a gente invente  em certas 

obras mais e uma prioridade e hoje a tarde falando com o colega Luis ex vereador que deixar 

aqui ne seu Luis que outro vereador já viram também que realmente precisa duma solução 

pro posto de saúde do capao do cipo também colegas quero dizer que teve numa palestra ne 

colega Sergio juntamente com o prefeito froner que estava presente foi convidado com o 

lasier martis eu vou dizer a os colegas vereadores olha colegas se houver um dia uma 

oportunidade  de nos fazer justamente um convite para administração municipal 

, câmera de vereadores o lasier martis aqui no capao do cipo tinha mais de seiscentas 

pessoas presidente  do clube união parabéns brigado pelo convite recebido para alsentar o 

poder legislativo e a todos os cipoenses muito obrigado devolvo a palavra a mesa. Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OF. 009/2011, da Secretaria Municipal de Administração encaminhando os 

Projetos de Lei 024/2011 e 025/2011. PROJETO DE LEI 024/2011, do Poder Executivo, que, 

“ Altera a nomenclatura de Escola do Município de Capão do Cipó - RS e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI 025/2011, do Poder Executivo, que, “ Fixa o índice, 

concede revisão geral anual e aumento real na remuneração dos servidores públicos 

municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e contratos 

administrativos temporários de pessoal do Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal nº 

042, de 17 de julho de 2002, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 122, de 14 

de outubro de 2003, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 002/2011, do Poder 

Legislativo, que, “Fixa índice, concede revisão geral anual e concede aumento real na 



 
 

 

 

0206

remuneração do servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal 

no Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI 003/2011, do Poder Legislativo, que, “Fixa índice, concede 

revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal e da 

outras providências”. PROJETO DE LEI 004/2077, do Poder Legislativo, que, Fixa índice, 

concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, e dos secretários 

municipais d Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, 

e dá outras providências”.OF. 008/2011, da Secretaria da Fazenda, enviando resposta ao 

Pedido de Informação 006/2011, requerido pelos vereadores Érico Rosado, Jairo Charão, 

Jaques Freitas e Regina Weidmann. OF. 001/2011, dos vereadores Regina Weidmann, Érico 

Rosado, Jairo Charão e Jaques Freitas, requerendo ao presidente que tome providências 

quanto a postura do Senhor Valdir, que constantemente vem manifestando-se desaprovação 

aos pronunciamentos dos Vereadores da UDP e a sua atitude desrespeitosa para com a 

Vereadora Regina Weidmann, ocorrida na última sessão. PROJETO DE LEI 0022/2011, do 

Poder Executivo que, “Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e Micro empreendedor Individual, e dá outras providências”, sendo que o vereador Jairo 

Charão pediu vistas de tal projeto. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de 

vistas que foi aprovado pela maioria. PROJETO DE LEI 023/2011, do Poder Executivo que, “ 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do 

exercício de 2011”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente comunica aos 

senhores vereadores sobre a entrega de declaração de bens que já está findando o prazo. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 19/04/2011,  

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, 12 de abril de 2011. 

 

                                                     

                                                       

 

 


