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ATA N° 41/2011 (Ordinária) 

 Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2011, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal 

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

uma Sessão Ordinária do ano de 2011. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor 

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

o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para que faça a leitura da ata 40/2011, da Sessão 

Ordinária do dia 1°/11/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente pede a 

1ª secretária que faça a leitura do OF. 154/2011, da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo, solicitando espaço na Tribuna Livre da Sessão Ordinária de hoje, para o secretário, 

senhor Henrique Nascimento, fazer esclarecimentos sobre a referida secretaria. SENHOR LUIZ 

HENRIQUE DO NASCIMENTO VIANA, Secretário da Secretaria de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo: Boa noite senhor presidente. Boa noite excelentíssimos vereadores, 

comunidade aqui presente. Em especial a comunidade que nos escuta pela 97.9, a Cipoense, né 

Roberto? Aqui do Município de Capão do Cipó, onde eu tive  a grata satisfação de comunica algum 

tempo lá. Então, como é de praxe, e eu disse que depois que tivesse, é, sacramentando, o 

andamento da Secretaria de Educação, que está fazendo nesse mês, oito meses que eu estou por 

lá, eu pedi para o presidente esse espaço, e  hoje ele me cedeu, e eu quero lhe agradece, mais 

uma vez, presidente. Eu sei que o senhor estava bastante compromissado, hoje. Mas, por telefone, 

o senhor disse: “Não tem problema! É só chega até lá que tu terá o espaço livre!” Uma das coisas 

que a gente vai conversa rápido aqui, são dez minutos, explanando o vereador Ibanez, que, 

quando eu entrei na secretaria, ele me explanou, me falou sobre o IDEB, o IDEB do Município de 

Capão do Cipó. Então o IDEB do Município de Capão do Cipó não é uma coisa fácil. Não só do 

Município do Capão do Cipó e, sim, de toda a educação no âmbito nacional. É um...é, que se 

crescem gradativamente. É um trabalho árduo dos professores da Secretaria de Educação e de 

todas as pessoas que estão envolvido com a educação, tanto do nosso Município, como do Estado 

e como de nível Nacional. Em dois mil e sete pra dois mil e oito, e eu quero, todos os dados que eu 

vou passa, eu não to fazendo comparação com governos anteriores. Por que eu não pedi esse 

espaço pra vim critica governo anteriores ou governo que está hoje, tá pessoal? Então eu quero 

deixa claro isso, aqui. Todas as informações que eu to passando, é informações do trabalho da 

minha equipe de trabalho, hoje, da Educação. Certo? Então dois mil e sete pra dois mil e oito o 

IDEB das séries iniciais do nosso Município tava em três ponto nove. A gente sobe por pontos 

gradativos, cada ano. E das séries finais estava em três ponto dois. Séries iniciais, que começa do 

primeiro ano ao quinto, sexto...ao quinto ano, desculpa. E séries finais que é oitavo e nono...oitava 

série e nono ano, que a gente tem, hoje. Hoje, a gente está com outra realidade. Trabalho que é 

feito com a equipe de professores que já vinham trabalhando no Município de Capão do Cipó, mais 
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alguns que se agregou nesses últimos três anos de trabalho da nova Administração. Então, hoje, a 

gente tá com uma nova realidade. E a gente tá esperando, agora, pro final do ano...é...na segunda 

quinzena de dezembro, a gente espera o IDEB de dois mil e onze. E, com certeza, a gente espera 

com expectativa que esse IDEB cresça, vereador Ibanez. Por quê? por que a gente acredita no 

trabalho que tá sendo feito por toda essa equipe. Então, então dois mil e nove, dois mil e dez, o da 

séries iniciais subiu pra quatro ponto seis, certo? E a gente teve um pequeno acréscimo no IDEB 

do...das séries finais que, de três ponto dois, passou a três ponto cinco. mas, mesmo assim, a 

gente teve um acréscimo. Aonde, hoje, se tem um projeto de nível nacional, pelo governo federal, 

até dois mil e vinte e um, a gente consegui atingi o IDEB de  cinco ponto oito. Esse, hoje, é o 

cronograma do governo federal e a gente tá trabalhando sobre isso em todas as mudanças da 

Educação, que o professor Rodolfo sabe muito bem, o que está acontecendo, tanto no nosso 

município, como fora do nosso município. Nesses oito meses de trabalho que a gente tá a frente da 

Secretaria de Educação, junto com a Administração. Por que eu posso dize uma coisa aqui, 

senhores vereadores e pessoas que estão me ouvindo. Todo o trabalho que eu exerço, com a 

minha equipe de trabalho, tem o aval da Administração. Se não tivesse o aval dos dois superiores, 

que é o prefeito e o vice-prefeito, eu não conseguiria faze esse trabalho. Então, quando eu vou faze 

o meu trabalho, eu tenho plena consciência que eles estão avaliando positivamente, e lês tão 

dizendo, sim, pro trabalho que tá acontecendo de toda a minha equipe de trabalho na Educação. E, 

com certeza, o Rodolfo sabe, pois aconteceu com ele em dois mil e nove. A professora Sandra, 

também, passou por lá em dois mil e dez. E, hoje, eu tenho a grata satisfação de tá lá. Então 

assim, a situação assim, tudo que aconteceu durante esses oito meses, trabalho que já estava 

começando, trabalhando que estava no embrião, como a gente chama, vereadores, que estava 

nascendo o projeto, hoje, a gente tá colocando em execução. Graças a Deus, nós estamos fazendo 

isso aí, junto com a Administração Municipal. O projeto de instalação de...contra incêndio, que é um 

projeto que estava sendo cobrado, né vereador Erico, o senhor sabe, é...pelo pessoal aí da justiça. 

Eles gostam muito de cobra da gente, e a gente tem que faze. Então a prevenção de incêndio da 

Escola, que não existia, a gente tá executando o trabalho que é de oitenta e nove mil reais, e, 

também, do ginásio poliesportivo da Escola Julio Biasi. Já está em execução esse projeto, já 

sendo, dando andamento. A empresa já foi licitada, já foi contratada, e já está fazendo esse 

trabalho, certo? Isso é na escola e no ginásio. Projeto de cercamento da Escola Municipal Julio 

Biasi, que é um dos projetos que eu acho que é embelezamento e, também, a segurança das 

nossas crianças, hoje, na Escola. Os pátio era aberto, aquela parte de trás do ginásio, totalmente 

aberta, não tinha um passeio e, a gente, agora, está executando esse trabalho. Também, a 

empresa, como vocês viram, já está fazendo essa execução de trabalho. Então, é mais um dos 

projetos que está em andamento na Administração Municipal, junto com a Secretaria de Educação. 

A formação continuada dos nossos professores, que é, isso é de praxe, sempre. Já estava, a gente 

deu andamento, aperfeiçoou mais, os professores tão aí. A gente realizou no último sábado, aqui 

na Câmara, a gente pediu emprestado a Câmara pra esse trabalho acontece, onde o professor 
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Rodrigo Smollareck, professor da URI, formado, pós graduado, esteve aqui fazendo todo o dia 

nosso seminário sobre. Projeto da banda, foi um dos projetos mais bem falado, e um projeto que 

vem junto com a Administração Municipal alegra a nossa comunidade que nós teje, pois, sem fala o 

que aconteceu o que deixou de acontece no passado, depois de onze anos a gente conseguiu 

concretiza que a nossas crianças, daqui, tivessem na Avenida tocando e apresentando pra 

comunidade uma banda. Projeto de dança que acontece junto com a Secretaria de Assistência 

Social e CRAS. E esse ano a gente teve a grata satisfação de faze esse projeto junto com o CTG 

General Gumercindo Saraiva. E, pra mim, é um prazer isso aí que agora, no sábado, eles vão tá 

disputando o Latino Internacional de Dança, em Santiago. O ano passado já trouxeram premiação, 

e esse ano eles estarão lá, de novo, representando o Município de Capão do Cipó.  Queremos 

exalta, também, professor Rodolfo, a compra de dois novos microônibus, que aconteceu no ano de 

dois mil e nove, dois mil e dez. Isso pra melhorar o atendimento, tanto do primeiro grau, como do 

ensino médio. Essa Escola Macedo Beltrão do Nascimento que, hoje, tá nos trazendo alegria de 

que o ano que vem nós teremos cursos técnicos ministrado nessa escola. Isso do governo federal. 

Então a gente tem que dizer assim ó: o governo federal está investindo no nosso município, tanto 

nessa parte do curso técnico. Espaço do aumento da Escola Padre Nóbrega, onde ganhou 

biblioteca, dois novos banheiros, um refeitório e toda a escola foi cercada. Os portões, vereador 

Antonio Jardim, estarão prontos, espero que, até sexta-feira. Ontem eu fui busca as outras grades 

que é pra escola aqui, Júlio Biasi, estarão prontos né, estará, totalmente, cercada, fechada. Por 

que a gente não...reaproveitou as grades que foram retiradas da frente da...da prefeitura, 

reaproveitou e fez os portões lá pra escola Padre Nóbrega. Essa escola que terá a grata satisfação, 

também, de se chama Vilma Batista do Nascimento. Aonde a gente consegui através da Secretaria 

de Administração a troca desse nome, junto aí o MEC, também. Então estará sendo feita a troca, 

que foi um dos seus pedidos e a gente tá atendendo, hoje, como secretário. Tá certo? Aos meus 

funcionários, principalmente aos professores. Existia uma diferença salarial entre os professores 

que vieram de Santiago, e os professores. Existe, usei errado a palavra. Que estavam aqui no 

Município e foram concursado. A gente finalizou essa semana, foi um pedido dos professores e do 

Sindicato dos Funcionários Públicos. Então o Giovani Diedrich teve lá pleiteando com eles, foi um 

pedido dele, também. A gente terminou o plano de carreira dos professores e que será 

apresentado a todos os professores, em poucos dias, e estará aqui na Câmara sendo apresentado 

pros senhores vereadores e pra comunidade. Então, eles, hoje, eu posso dize que o nossos 

professores têm um plano de carreira, e os nossos professores que estavam concursados depois 

que Capão do Cipó passou a Município, vai ter o mesmo tratamento financeiro no seu contra-

cheque, do que os professores que vieram de Santiago. Então isso é um ganho da minha classe de 

professores que, hoje, eu estou a frente. Então a gente quer ressalta esse trabalho. Queremos 

ressalta o pedido do vereador Jaque, vereador. Que o senhor pleiteou comigo durante todo esse 

ano, a gente conversou, sobre a troca, desde dois mil e cinco os alunos que estudam fora, curso 

técnico, ganhavam sessenta e cinco reais. E daí foi conseguido junto a Administração Municipal um 
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valor que vai, parece, pra cem reais, né? Então isso aí é mais um ganho a esses alunos que 

estudam fora no nosso Município, que desde dois mil e cinco, eles recebiam sessenta e cinco. 

Passarão a receber, então, cem reais, nessa ajuda de custo de viagem. Também, junto aí da 

Administração Municipal que a gente conseguiu esse trabalho. Certo? E, essa semana, outra 

notícia boa da minha secretaria, notícia boa da Administração, aonde eu faço parte, é o início das 

obras do estádio municipal de Capão do Cipó. Então, foi licitado, foi liberado pela CAIXA Federal, e 

a gente tá dando início. Até, ontem, o meu coordenador andava lá executando a obra de faze a 

terraplanagem, que tá começando, e faze a globeada do terreno. E aonde a gente vai opta, acho, 

por... não tá certo, ainda, mas já vamos adianta, de busca essa grama já em leivas, vereadores. 

Por quê? por que a gente tem quarenta e cinco a  cinquenta dias pra executa o trabalho, que é o 

trabalho de coloca a grama no campo e coloca as traves, pra gente segui o trabalho de construção 

do dinheiro que foi liberado. Então a gente foi pela...vê a situação financeira da secretaria, hoje, 

que nós podemos dize que é tranquila, e vamos ver a possibilidade de busca as leivas de grama, 

que a gente já contratou um pessoal de Santa Maria. Claro, dentro, tudo, do rígidos da lei, tomada 

de preço, vê o que é certo, e, traze isso pra, se Deus quise, não vamos promete, mas tenta, já, no 

próximo ano, agora, que se aproxima, a gente tenta vê se, já, faz algumas partidas de futebol lá. A 

gente vai vê se consegue isso. Não to prometendo que isso vai acontece. Certo, senhores 

vereadores. Então, só pra finaliza. São...esses oito meses, agora, da Administração Municipal, 

onde eu estou a frente da Secretaria de Educação, são, mais ou menos, quatrocentos e dez mil, 

investido na educação. Mais ou menos isso aí. Certo? Oitenta e nove mil lá, das EPI’s lá 

da...da...do proteção de incêndio, cento e vinte e quatro mil do cercamento da escola Julio Biasi, e 

cento e noventa e sete mil que é o campo de futebol. E quero convida todos os vereadores, a 

comunidade cipoense e todas as pessoas que se fazem presentes pra amanhã, pra VI Feira do 

Livro, que vai acontece no ginásio poliesportivo. Agradeço pelo espaço, senhor presidente, 

senhores vereadores, e, deixo essa Tribuna muito feliz. Feliz por o senhor ter aceito da gente vir 

explana o que tá acontecendo na Administração e, em especial, na Secretaria de Educação. O 

senhor presidente diz: Secretário eu vou pergunta se algum...um vereador de bancada, qualquer 

um que...cada....um de cada bancada quise faze alguma pergunta pro secretário. A vereadora 

Regina Weidmann pergunta: Esses oitenta e nove mil que é pra negócio de incêndio, é recurso 

próprio do município ou é verba? O secretário diz: Sim, os oitenta e nove mil ali , são recursos 

próprio do município, vereadora. A vereadora Regina Weidmann pergunta: É exigência? O 

secretário diz: Exigência, que já vinha sendo feita, aonde que, se a gente não fizesse aquele 

trabalho, não poderia faze nenhuma festa mais, pública lá, pelo perigo que tem de não ter. E a 

escola tá ganhando toda a situação da...da proteção contra raios, né, que ela foi toda é...protegida 

lá com cabos de aço. Eu não entendo muito bem como é feita a proteção. mas ela foi toda cercada 

por cabos, aonde a descarga elétrica e pára-raios não atinja a escola. Isso. O senhor presidente 

diz: Vereador Jairo? O vereador Jairo Charão pergunta: Secretário, só uma pergunta assim. O 

projeto do auditório, por enquanto nada? O secretário diz: Esse projeto do auditório, quando eu 
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peguei, ele estava, somente, no papel. Quando eu entrei lá. Então eu não posso lhe dize. Eu 

só...eu posso lhe adianta assim, vereador. Entre...eu, eu secretário, hoje, entre construí um 

auditório e construí mais dez salas de aula, que é o que eu to conversando com a Administração, e 

é um pedido do prefeito, eu faço a opção por mais dez salas de aula, pra aumenta. por que eu sei 

que é difícil lá, eu....eu converso muito com a Paula. Então eu, eu faço de opção, por quê? A gente 

tem uma Câmara que tem um espaço, tem o ginásio que tem espaço, a minha opção, hoje como 

secretário, seria de novas dez salas de aula e o fechamento daquele complexo, que é aberto, entre 

as duas...os dois pavilhões da escola Julio Biasi. O senhor presidente diz: Uma pergunta da...do 

vereador do...da bancada do PT. O vereador Jaques Freitas pergunta: Secretário, esse do 

estádio, quanto de dinheiro veio do governo federal, veio do Ministério do Esporte aquele dinheiro, 

né? O secretário diz: Sim, são, eu não...não vou te...parece que são cem mil reais, e noventa e 

sete mil reais dinheiros próprios, tá? Mas eu posso ver lá, vereador, e te dá certinho a informação. 

Sem problemas nenhum. Mas são cem mil que veio da parte do esportes, através do deputado Luiz 

Carlos, e noventa e sete mil contra partida do Município. O vereador Jaques Freitas diz: Não, foi 

emenda do Ministério do Esportes. O secretário diz: Não, veio através do deputado . O vereador 

Jaques Freitas diz: Eu sei que saiu do Ministério. O secretário diz: Sim, mas veio... O vereador 

Jaques Freitas diz: A emenda é do deputado, agora se veio, é do Ministério do Esporte. O 

secretário diz: Tá, mas eu posso lhe dize assim ó: veio através do deputado. Foi assim que 

chegou até nós. O senhor presidente diz: Obrigado, secretário. Após o senhor presidente chama 

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

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero aqui, primeiramente, cumprimentar o 

presidente desta Casa. Colegas vereador, vereadora. Secretário que se faz presente, secretário de 

educação. Faz aqui, o meu filho. Fazia uns dia que tava afastado, estudando em Santa Maria, o 

Tainã. Também, o seu Anauri, a... O seu Fogaça e a sua esposa. Seu Cleimar, seu Irineu. E o 

senhor lá que, não lembro no nome no momento, mas se faz presente, registro aqui nesta Casa. E 

os funcionário e procurador desta Casa. E os ouvintes, seu Roberto, da 87.9. Primeiramente, 

colegas vereadores, e presidente desta Casa. A minha preocupação no dia de hoje, que teve uma 

audiência aqui nesta Casa, a respeito de projetos e esclarecimentos. Que o Secretário Alexandre, 

do meio ambiente, veio explanar aqui nessa Casa. A respeito de dois pro... projetos que se 

encontrava aqui. Mas, a minha preocupação vai mais longe, presidente. E até, certamente vai ser a 

de ambos os vereadores, que vão cruzar por esta Tribuna. Que é a respeito da... queima, mais 

uma vez, da bomba da comunidade dos Palharini. É a terceira bomba, de água, que é colocada lá, 

presidente, e queima, bomba, é. E a comunidade se encontra sem água, de mais uma vez, ficou 

uma semana. E... nós queremos uma solução, por que não adianta nós vir aqui, com discurso, e 

sem solução. E isso foi cobrado, no dia de hoje, pro secretário, se é pobrema da energia elétrica, 

nos temo que manda um ofício, presidente, pra AES SUL, e cobrar uma... Agilidade da AES SUL, a 

respeito dos moradores. Por que o senhor já viu, ficou mais uma semana sem água, presidente, e 

agora de novo, né? Então, é complicado. Nós não temo um carro aí, um veículo, pra transportar 
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água potável, pra atender a demanda da comunidade. Então, quer dizer que a comunidade, fica a 

ver navios, por que não tem água potável. E essa, é uma preocupação, e certamente vai ser de 

todos os vereador desta Casa. Mas a gente pede à administração municipal, que com o empenho 

que eu senti do secretário, hoje aqui, em resolver essa questão. A gente espera que resolvam, nos 

próximos dias. O mais possível, né presidente, e o mais rápido. Também, secretário Henrique, eu 

fico feliz de tu vim aqui. E, disse várias vezes nesta Tribuna, que eu acho que é importante que o 

secretário venha aqui, faça a explanação. Por que nem tudo, a gente sabe como vereador. E eu 

agradeço, Henrique, de ter as portas abertas da tua secretaria, a gente tem as portas abertas de 

muitas secretarias. Não tem de todas. Não! Isso eu tenho que deixar bem claro nesta Tribuna. Que 

a gente nem sempre tem acesso a todos os gabinete, não. Não temos não! Mas, na maioria, nós 

temo acesso: Na saúde, nas Obras, Fogaça, nós temo acesso de ir lá, fazer pedido, informações, 

reivindicar nessa Casa, nós temo acesso. A administração, fazenda, ICM, mas alguém um dia 

ainda vai ver, que muita coisa tem que ser feito. E... graças, eu acho que aos vereadores, que 

fiscalizam... E eu vou continuar sim, com gosto de secretário, não com gosto desse.  Vou continuar 

fiscalizando, por que isso é a obrigação, de vereador que chega à esta Casa. E fiscalizar, trazer pra 

comunidade, o interesse da comunidade. Por que se chegamos aqui, vereador Jardim, por que o 

povo nos colocou aqui. Então, não temo fazendo mais que o nosso dever, secretário. Temo 

fazendo a nossa obrigação. É meu pensamento. E agradecer, Henrique, do abrigo que foi 

construído, certamente outros vereador vão falar, que era uma reivindicação daquela comunidade. 

E eu disse pra ti, sentado aí, que quem ganha não é o vereador, é a comunidade que não tá 

exposta ao sol. Ou não tá exposta a chuva. E isso era uma reivindicação, duma única que ficou, do 

Rincão dos Palharini. Por que pra maioria, noventa e nove vírgula nove, todos os abrigo escolar da 

comunidade lá, foram atendida pela ex-secretária Sandra Palharini, que passou por aquela 

secretaria. Então, quero deixar registrado aqui, e aí agora, faltava um pedido, e o senhor atendeu, 

aquela comunidade lá. Também aqui, presidente, quero deixar aqui... Esclarecido também, hoje 

tive à secretaria da fazenda, e onde eles me colocaram, que está sendo comprado, vereador 

Jardim, os material pra construção e ampliação, da casa do seu Áureo e do seu Vernei. Já tá em 

fase de licitação, e em breve eles tão recebendo o material pra tão sonhada e reivindicada por 

ambos os vereadores, dessa Casa aqui, vereador Jardim, o senhor foi um que também faiz parte 

da sua, brigou, pediu. E ambos os colegas dessa Casa, reivindicaram a construção dessas duas 

casas aí, na comunidade. Presidente, devolvo a palavra à Mesa, volto no meu tempo de liderança. 

Muito obrigado.   VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, 

demais colegas vereadores, vereadora desta Casa. Comunidade que nos honram com suas 

presenças. Eu vejo aqui, o secretário de Educação. E o ex-secretário de agricultura, o seu Irineu, 

que nos honra hoje com sua presença aqui nessa Casa. Funcionários municipais, né? E em 

especial a todos os ouvintes da Cipoense FM, que nos ouve as vinte e uma horas. Eu começo, 

senhor presidente, falando que parece que nosso município hoje, está o Tribunal de Contas. È por 

ali que se passa, a avaliação de uma administração municipal. E queremos nós cipoenses, 
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vereadores, que nós tenha destaque na imprensa, as rádios, de que nós temo uma boa 

administração. Mas, para termos, realmente, uma boa administração pública, que é transparente, 

para o povo, para todos os cipoenses, principalmente, nós temos que ter a aprovação do Tribunal 

de Contas. E isso aí, certamente o povo, logo virá. Logo vai ver, se realmente essa administração é  

que o povo cipoense realmente esperava. Temos, também amanhã, dia nove, um leilão público, 

né? Onde vão leiloar maquinários, carros, do nosso município, que são inservíveis, conforme o 

edital público, do Expresso, lançado no Expresso. Inservíveis, pelo estado que se encontram. Mas, 

nessa administração, não... quando receberam, esse maquinários, ou esses veículos, o povo sabe, 

que não tinha, sucata de carro ou de máquina no pátio da prefeitura, quando entregamos o governo 

municipal. Quero também ,senhor presidente, colocar e me manifestar aqui, a  respeito das 

colocações, do nosso nobre colega, Rodolfo, sessão passada. Onde ele colocava, que no governo 

passado, nossos alunos pagavam transporte. Acredito eu, que ele se manifestou, se referindo 

antes de nós sermos município. Por Santiago eu tenho certeza. Todos, os estudantes pagaram o 

seu transporte. Mas, a administração passada eu não recordo. Aquilo que era pela lei foi cumprido, 

e jamais foi cobrado transporte escolar. Agora, esse governo, se elegeu em cima de promessas. 

Dizendo que poderia pagar transporte escolar, à universitários, a todos, e hoje isso não acontece. 

De dizer, que nós não tivemos nesse governo, sindicância contra funcionário público, me provem o 

contrário. Por que isso aconteceu. Que não teve funcionário perseguido, eu me considero. Me... 

mudaram quatro vezes de secretaria, eu me considero perseguido. Isso é perseguição política. Eu 

e outro colega. E eu considero que isso aí é perseguição. E, tam... Não deixar funcionário em 

banco, também eu discordo. Teve funcionário nosso, pra não ficar no banco, ele se licenciou foi 

trabalhar em Caxias, quando retornou, retornou trabalhando por que era, não o mais competente 

no setor dele, o Serjão da retro, mas, era uma cara que a comunidade cipoense, precisava dele em 

cima duma retro. E me cobrem o contrário, se o secretário de obras não pediu que ele voltasse, o 

quanto antes. Senhor presidente, devolvo a palavra à Mesa, até a próxima... Até meus minutos de 

liderança. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas 

vereador, colega vereadora, comunidade que faiz presente, e os nossos ouvintes aí da 87.9, e o 

meu amigo Irineu ali, da Silva, que é ex-secretário da Agricultura, e ao lado dele, meu boa noite a 

todos. Senhor presidente, eu queria, rapidamente, o Ciro do assentamento 14 de Julho me ligou e 

me pediu que falasse com o secretário de Obras que leve uma carga de terra pra ele, que ele tá 

construindo e ele quer bota no aterro. Diz que levaram, mas diz que...diz que não tinha retro pra 

carrega terra, ou caminhão. Eu sei que tem uma retro funcionando, e é da Defesa Civil, que veio, 

que era pra faze a rede de água, mas, até hoje, não foi feito um metro de rede de água. Então tem 

que tá cortando pedra mesmo. Mas tinha que leva, no mínimo, uma terra pra essas pessoas 

quando querem construí. E o Rudi, do assentamento, que ali o Nova esperança todos tão sem 

água. Diz que vem aos pouquinho. Não sabem o que tá acontecendo. Antes ainda eu tava 

discutindo com o secretário do Meio Ambiente que andava aí. Mas o problema maior da rede de 

água, isso ainda não deixaram no orçamento que era pro ano que vem, um carro pro DEMAC. Eles 
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dependem de carona do caminhão, tem que pega o Siena da Secretaria, as vez, quando 

necessitam de arruma água. Por que dá problema todo dia, se não, não tem com o ir. E tem um 

gol, se eu não me engano, dois mil e seis, dois mil e sete, que é o vermelho,q eu tem problema de 

motor, com dois mil resolve o problema. Arrume esse carro e passe pro DEMAC. Mas nada 

funciona lá! Lá tá funcionando a camioneta, o carro do prefeito, e o Siena, de carro ali dentro da 

prefeitura, tirando a Secretaria de Saúde, fora. Esse é os carro que tá funcionando. E quem não 

acredita, só cruze no parque de máquina ali embaixo, que o problema, é o retrato, tá ali. O 

pontilhão do assentamento é uma vergonha total. Eu cobrei umas quantas veiz nessa Casa, todos 

os vereadores sabem. Simplesmente na colheita e na planta, domingo foram e trancaram o 

pontilhão, por que não tem condições de cruza mais. Botaram um monte de terra lá no Still e outra 

aqui no Antenor, e não botaram uma placa. Agora botaram essa semana lá. Mas fim de semana 

passou sem. O pessoal tinha...tem que faze toda a volta pra ir no assentamento. Será que o 

município não tem quinhentos reais, ou mil reais, que custa as plancha, pra troca, de cima desses 

pontilhão? Daí tem que fecha as porta. Por que só ali, bem na época da planta e da colheita 

trancaram a estrada que tem que passa no pontilhão. Eu achei que domingo trancavam e iam faze 

durante o dia. Façam! Paguem uma hora pros funcionário que, de certo, tem dinheiro. É simples 

troca, se tem. É só as plancha, arranca  com a retro  e, tá lá. Me provem o contrário. Tá trancada a 

estrada ali. Isso é vergonhoso pra nós, o nosso município, o tamanhão que é, a estrutura que tem, 

uma coisa dessas aí. A dona Dovirge lá do Sepé pediu, tem retro, é pra isso.Arranque um toco que 

tem, de eucalipto, na curva da propriedade do Dema. Brotou o eucalipto ali, não enxerga nada. O 

maior perigo do mundo aquilo lá. Vão e arranquem aquele toco. É simples! Vão lá com a retro e 

arranque. Isso pode! Aqui tem o...na patrulha agrícola, a  gente fica com...com tédio de fala. Um 

cara me deu, tá aqui a folha que ele pagou, ó, três hora, setenta e cinco reais, diz vinte e um do 

nove. Dia vinte e um do nove, tá aqui, e não foram até agora. Ele tá lá sem planta rama de 

mandioca, até agora. E tá aqui o papel que ele pagou, esse aqui. Só se não vale isso aqui, as coisa 

da prefeitura. Isso aqui eu acho que vale. É setenta e cinco reais, dia vinte e um do nove. Vinte e 

um do nove! Eu fiquei mais triste ainda, por que pra faze estrada prum produtor não tem patrola, 

não funciona nada. Por que os produtor tão colhendo, né? Mas pra faze pro prefeito desmancha, 

ele desmancho uma cerca ali, daí tinha...fica na...no meio das lavoura, da cerca, fica camaleão. 

Mas daí fim de semana, ele mandou argum funcionário, que funcionário, eu sempre digo, vai por 

que são mandado, ir lá desmancha pra ele pode planta as terra dele, pra fica bonito, desmancha  a 

base larga, se tem. Desmancharam os camaleão com a patrola pública, a manhã inteira. Agora, pra 

faze pra um produtor, que tem problema de saí da propriedade com o caminhão, pra patrola, ou 

bota, não pode, mas pro prefeito pode. Esse é o que nóis temo aí todo dia acontecendo, e alguma 

coisa que, eu acho que o Tribunal de Contas, tai tem muitas coisas que, as vez, negavam, nóis 

como vereador, que fazia pedido, agora vai te que mostra de um jeito ou de outro, eles são 

obrigado a mostra. Meu muito obrigado, devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM (PP): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe 
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cedeu um minuto de seu tempo regimental. Boa tarde presidente, colegas vereadores, colega 

vereadora, pessoal que tá aqui nos acompanhando os nossos trabalhos e vocês que estão nas 

suas casas e que daqui a pouco vão acompanha, também, aquilo que tratamos. É...nem tudo está 

perdido! Parabéns secretário municipal de Educação. Você sabe que tivemos, não poucas mas, 

grande diferenças no início de governo, mas o intuito sempre foi, Henrique, aquilo que era o melhor 

pro Capão do Cipó. E no momento que já se recupera-se, do jeito que você colocou, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que deu esse salto. Pequeno nos...nos anos finais, 

tava observando, três ponto dois, três ponto cinco. Mas temos dez anos, dez anos, pra atingi a 

meta do governo federal, de chega em cinco por cento, né? Então, não falta tudo, e eu acredito, 

sempre acreditei, nas pessoas. A gente, no momento que você deixa de acredita nas pessoas, a 

coisa não dá...não...não...aí tem que larga de mão. E mais, ainda. Nós temos que acreditar nos 

professores. Não por que eu sou...por que eu seja professor. Mas é o professor que forma, ou 

professora. Noventa por cento é professora, que dá a linha, que dá o caminho, que dá o rumo, né? 

Então, Henrique, as vezes a gente escuta aqui, nós aqui, que nada funciona, que nada da certo, 

que a prefeitura tá mal, que o município....Aí você vem aqui e joga um balde de água, né? É grupo 

de dança, é banda, é formação continuada de professores, é o transporte escolar. Eu lembro muito 

bem, e aí eu já vou começa, na minha parte de respostas, não como líder de governo, é...como 

alguém tentou me dize assim, me diminui, que eu sou suplente, e que eu defendo o governo por 

ser suplente. Eu defendo aquilo que eu acho certo, pra colega e pro colega, que acus...falou de 

transporte. Eu lembro duma sucata, colega Jairo, que tombou na frente da casa do seu Haimann. 

Um ônibus cheio de criança. Tombou, não, virou lá. Sucata! Isso eu lembro! Lembro duma sucata 

que os alunos pagavam metade, e posso lhe prova, que levava os alunos daqui pro Carovi. Sucata, 

que pra para tinha que encosta num barranco. Sucata paga, isso eu lembro! Tá? E lembro, e provo! 

Tá? As duas coisas! As fotos do ônibus virado, eu tenho. Tá bom? Lembro, também, que tinha um 

trator CBT que, de tão sucata, sumiu. Até hoje não sei onde é que tá. Lembro disso, também. E 

lembro de outra, lembro de uma F1000, e vou lembrando. Mas aí parece que eu sou proibido de 

fala daquilo que passa, né? Henrique, nunca, nem no meu tempo, nos meus dez meses que eu 

tava lá na secretaria foi péssimo o transporte, até normaliza. Hoje a comunidade do Carovi nunca 

teve transporte escolar. A comunidade do Carovi não, Antonio, a comunidade que sai lá do seu 

rincão, que sai aqui do rincão lá do Ibanez, de todos vocês, nunca tiveram transporte tão bom. 

Microônibus rodando, bonitos, novos, nunca! Isso é inédito! Tá? Tomara que sobre dinheiro pra 

compra mais um, ou um ônibus maior. Tá? Então, tem que estabelece um comparativo. Tinha uma 

van, caindo aos pedaços. Tinha uma Kombi, caindo os pedaços e, que transportavam gente. A 

primeiro norma do...do novo prefeito, foi dar ano pras...pras vans, sem rabo preso com o transporte 

escolar. Foram licitados e aí ganharam fulano e beltrano, ganharam a licitação. Mas tinha que ter 

um ano. Se não fosse de tal ano, não rodava. Isso vocês sabem que aconteceu! Questão, 

Henrique, do plano de carreira dos professores, que você falou. É importante! Quando uma 

categoria, ela é, valorizada, é...trabalha melhor. É igual o nosso plano, colega Jaques, que o 
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governo su...governo Lula. Me cede um minuto? Tá? Um minuto, posso? O vereador Diego 

Nascimento diz que cede. O co...o...o presidente Lula fez uma...a melhor coisa que se podia fazer 

coma  educação, Jaques, que foi o nosso básico, né? Ninguém pode ganha menos que o piso 

nacional, de salário. Isso é muito bom. O seu governo quer implanta, o nosso governo, mas do seu 

partido, até o final do governo o nosso piso. Quer dizer, professor valorizado trabalha muito melhor. 

Sempre foi assim, né? Henrique, amanhã, eu convido vocês que estão em casa, principalmente o 

pessoal que tá nos ouvindo, que vá prestigia a feira do livro. por que livro, ainda é o importante, né? 

É aquele onde você...amanhã a minha turma lá da escola vai faze uma apresentação, singela 

assim, de uma criança que tá lendo e alguém que fica sonhando. O livro proporciona isso. Então, 

prestigiamos a feira do livro, né? É importante pra prefeitura, é importante pra educação, é 

importante pro aluno. Por que o pessoal faz o seu trabalho e quer mostra o que é feito. Não é que 

teja promovendo fulano, promovendo beltrano. Mas é uma coisa que é do município, uma coisa 

que é nossa. Vocês analisem bem, a ex-secretária de educação, professora Cassanta, quando 

criou a feira do livro, um diz ela comentou assim: “O que que tu acha?” Eu digo: Mas, tem mais é 

que faze, professora! Isso é uma coisa boa! Não é por que somos pequenos, ou novos, que não 

temos uma feira do livro. Então, o que é bom vamos elogia. E tenho mais tres minutos, daqui a 

pouco mais, colega presidente, pra voltarmos aqui pra tecer alguns comentários sobre a questão 

de ser suplente...é...com personalidade. Obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB):  Boa tarde seu presidente, meus colegas vereadores. Pessoas que estão 

aqui hoje. E, em especial, aos ouvintes da 87.9, que daqui a pouco estarão nos ouvindo. E antes 

de tudo, quero deixar bem claro assim, que eu jamais quis, como... Desvalorizar, de ser suplente. 

Não coloque palavras na minha boca, colega Rodolfo. Eu apenas disse, e repito aqui, que você não 

defende... Defende o governo, por que tu é suplente, e continuo dizendo isso. Me prove o contrário, 

se quiser. Mas eu, to aqui pra trabalhar pro povo, e para o povo. Pelo menos, é isso que eu quero 

fazer, e pretendo fazer. Já que, projetos aqui... Não vou iludir o povo, que a prefeitura, muito pouco 

dinheiro tem. E se a gente fizer um projeto aqui, bom, duvido que esse prefeito vai executar. Então, 

em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro assim, sobre aquela perseguição política: Eu vou ter 

que falar, por que a pessoa me ligou, pediu que eu falasse, que teve perseguição política, sim. E se 

quisesse, que vem aqui e fala nessa tribuna. Por que é num... É um cidadão cipoense, tem todo o 

direito de ocupar esse espaço aqui, que é público, a todos os munícipes de Capão do Cipó. Ele foi 

perseguido sim, durante três meses, ele ficou no banco. E depois saiu. Então, a gente tem que 

verificar e ter certeza do que fala aqui. Eu agora, só falo o que eu posso provar, aqui. E...a... Eu 

quero falar a respeito do seu Danírio Amaral. Ele pediu, é o mesmo pedido que o Jaque colocou 

aqui. Que por favor, o senhor prefeito Osvaldo Froner, vá até o segundo pontilhão, depois da... da 

escola que vai pra... pro assentamento Santa Rita. Semana passada, quase deu um acidente lá 

com o transporte escolar. O pessoal tá ficando revoltado, por que o... o senhor, diz que só vai lá em 

época de eleição. Quando o senhor teve lá, esse pontilhão tava em bom estado, por que era outro 

administrador que governava esse município. E agora, como faz mais de dois anos, o senhor não 
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foi. Então, se continuar nesse estado, eles vão destruir esse pontilhão, antes que dê um acidente. 

E depois que acontecer um acidente, não adianta chorar pelo leite derramado. Também, eles me 

colocaram a respeito da ajuda. Na compra dos óculos. Eles pagaram sessenta reais, ele e a 

esposa dele. Com a palavra de ser reembolsado desse dinheiro, e até agora eles não foram 

reembolsados. E a dona Dovirges, também me pediu pra falar aqui, eu acho que ele tá assustada 

por que, a... A uns dias atrás, quase deu um acidente lá, nessa curva, depois da residência do seu 

Dema. E agora semana passada, quase deu um acidente com ela, acho que por isso que ela falou 

pra vários vereadores. Então, eu espero que o prefeito municipal, tome uma atitude a respeito 

desse problema lá, também, antes que aconteça um caso mais grave lá. Sobre as casas populares, 

gostaria de dizer assim ó... a administração, que nós, os nove vereadores, eu tenho certeza, e falo 

em nome de cada um, aqui, que nós somos total e completamente, apoiamos a construção dessas 

casas populares. Se o ano que vem, ou no ... não sei como é que agora procede. O ano que vem é 

um ano atípico, né? Mas, que não iludam mais as pessoas, a respeito dessas casas popular. Eu 

acho que a esperança de alguns, é essas oito que vai sair, com o dinheiro que foi a... poupado aqui 

pelos nove vereadores. Eu acho que, as casas que vão sair aqui no Capão do Cipó, vai ser, graças 

aos nove vereadores que cada um poupou, pra dar uma casinha pro nosso povo de Capão do 

Cipó. Já que esses projeto foram todos encaminhado errados. E eu culpo o secretário, na época. E 

culpo, também, o prefeito atual. E culpo os assessores, também. Por causa que nem... Impossível 

que o assessor jurídico duma prefeitura, não entenda de leis e não vá saber, que o projeto não tava 

indo bem. E desde o secretário de administração também, que eu sempre digo aqui, que tem que 

ter o conhecimento. Um pouquinho de cada secretaria. Como que eles não viram, que esse projeto 

da “Minha Casa, Minha Vida”, estava de mal a pior, tudo errado? Isso não pode acontecer, aqui. 

Por que o pessoal gastou o dinheiro que não tinha, dessas casas. Foram iludidos. E tão na 

esperança, ainda, de receber essas casa. E pior, ainda, quando culpam os vereadores aqui. 

Quando alguma coisa vai errada. E também, a você, secretário de educação Henrique. Gostaria de 

dar os parabéns, a você, por ter vindo aqui. É muito bom quando o secretário se dispunha a vir 

aqui, falar no microfone que todo mundo ouça. Principalmente nós, os vereadores. De como está 

indo a sua secretaria. Você tem um quadro excelente de funcionários. Eu falo mais aqui, pelo Julio 

Biasi, que é o que eu mais conheço. E também, falo pelas outras escolas, Macedo Beltrão, 

também. Mas aqui o nosso é do município, né? Por isso que eu me refiro mais à essa. Elas estão 

de parabéns, e eu sempre participo das coisas do colégio. E vejo, como elas são engajadas em 

cada vez melhorar mais as coisas ali. Era isso, e eu volto na minha... No meu tempo de dois 

minutos. O senhor presidente passa a palavra ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT 

(sem partido): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo 

regimental ao vereador Antonio Jardim. Cumprimento à Mesa. Vereadora, vereadores. Público 

aqui presente, boa noite a todos. Hoje, a gente... Que eu e o Rodolfo, nóis praticamente descemo 

correndo de cima duma máquina, para vim fazer o trabalho hoje aqui... Nosso trabalho. Tem 

projetos importantes aí pra gente vota. E daí, quando tem esses projeto importante, não tem como 
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a gente dizer assim: Desconta do meu salário, que eu vou ficar. A gente tem que ter 

responsabilidade. E, como... Tá trabalhando, manda desconta, que não... Não precisemo de dizer 

assim: Bota um atestado, que eu vou... To... Fingir que tá doente. A gente não... Tem caráter, de 

manda desconta. Quando não tá doente descontar do... Do próprio salário, pra não... Pra 

população, e algum linguarudo não sair falando depois. Então, a gente tem que cortar, é no 

começo. Corta a língua fora, antes de falarem. Que não, amanhã ou depois algum linguarudo, tá 

falando aí, que o cara não comparece, por isso ou por aquilo, e tá inventando atestado pra mentir. 

Então, era isso... Já... Henrique, parabéns pra ti. Eu tinha certeza que você ia fazer um bom 

trabalho lá. Isso eu disse pra você mesmo. Não peguei e não disse... Não mandei dizer. Tinha 

certeza. Tem... Há controvérsias, como se diz, duns que... diz que não, outros que sim. Mas, você 

ta fazendo um bom trabalho. E quando a pessoa tá fazendo um bom trabalho, a gente pega e vim 

aqui elogiar o trabalho da pessoa. É bom teu trabalho, parabéns pra ti. Tá de parabéns. Pra mim, 

da minha parte, você tá de parabéns. Pessoal, o Tribunal de Contas tá aí. Se alguém tiver alguma 

notícia, de alguma irregularidade do governo do Froner. Pega e vai lá, e dê queixa pro Tribunal de 

Contas. Não adianta nóis vim aqui depois, bate com a língua nos dentes. A verdade é uma só. 

Falei... O pessoal do Tribunal tão procurando ali. Vocês não acham? Qualquer um colega, vão lá e 

diz assim ó: É assim, assim eu acho que tá errado. Pega e dizem pros cara: Tá errado! Não adianta 

depois nóis vim aqui e bate-lhe boca e dizer: Não, o prefeito fez isso, o prefeito aquilo, e não feiz 

nada. É... Não to defendendo o prefeito, nem nada. Eu não tenho que defender o... Só por que eu 

saí do partido, não é por que eu vou vim aqui nessa tribuna, e vim menti e fala mintiragem aqui. 

Então... A realidade é uma só. Era isso... Sobre estrada, não vou falar que lá deram... Fizeram, 

como se diz, um tapa buraco. Só que lá em cima... Eu liguei pro prefeito, hoje. Lá em cima na... 

Naquela uma, na... Na, que vai lá do... No cemitério lá em cima... Que vai pra Bossoroca, tá terrível 

lá. Não foi arrumado, tchê. É terrível. Então... E... E eu... Não vou defender o Froner, de novo. Ele 

me ligou, na minha frente, quando não... Não sei quem é que tava assumindo... Não era o 

secretário ainda. Que era pras patrola ir lá. E, não foi. Então hoje quando eu liguei pra ele... Mas eu 

mandei. Então o senhor cruze lá, que não foi as patrola. Então, era isso, devolvo a palavra à Mesa. 

O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu um minuto 

de seu tempo regimental. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, demais colegas 

vereadores, jurídico dessa Casa. Boas vindas a nossa querida servidora, Silvane, secretária desta 

Casa, que retorna depois de umas merecidas férias. Cumprimento aos ouvinte da 87.9, o diretor da 

87.9, o Roberto Cardoso. Cumprimento os servidores públicos e comunidade que se faz presente. 

Primeiro lugar, que bom que todos os secretários municipais tivesse ação e atitude de vir aqui 

explanar o seu trabalho. Então eu parabenizo o secretário Henrique Nascimento, uma pessoa que 

eu, também, acredito no trabalho dele. Sei da postura do Henrique Nascimento, e coloque, querido 

presidente, muitas vezes, ao prefeito, e ao vice-prefeito que competência o Henrique tinha, colega 

Ibanez. E eu parabenizo o Henrique e  faço um chamamento a todos os secretários municipais que 
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tem a coragem de vir falar do seu trabalho, aqui nessa Casa, pra que o nosso povo, os nossos 

munícipes de Capão do Cipó possa ficar sabendo do seu trabalho. E esse foi o trabalho do meu 

querido e amigo secretário Henrique Nascimento. Mas eu quero aqui pedir, encarecidamente, ao 

secretário de Obra. Tenho muitos pedido a ele. O seu João Pinto solicita carga, ou duas de pedra, 

pra colocar numa fossa, pois está necessitando e tem a sua esposa doente, né? Então este 

banheiro faz uma necessidade pra ele, dentro de casa, mas ele tem que ter pedra pra colocar lá 

pra ser usado. Então o seu João Pinto, lá no distrito de Progresso. Também eu peço mais carga de 

pedra, que seja colocado, aqui em frente a Inducalca na residência do seu Aristeu, vereador 

Ibanez, né, do Nascimento, aqui. Inclusive o seu Aristeu não pode se mudar pra ali, ainda, por que, 

também, não tem um banheiro, está faltando pedra. Até fizeram uma fossa lá pra ele, que vai em 

torno de umas três ou quatro cargas de pedra, né? Até me apavorei do trabalho que fizeram. 

Também solicito ao secretário de Obra, que seje colocado de três a quatro carga de pedra num 

bueiro que foi feito lá em frente a granja do Leandro Formigheri. Então, baixou aquela...aquele 

bueiro que foi feito lá, e necessita, imediatamente, de umas carga de pedra lá. Cruza a colheita, 

cada dia tão colhendo, né? E está passando por uma necessidade e já era pra ter corrigido aquilo 

lá. Também eu quero dizer aqui, que no governo passado, foi feito aqui na ponte do Inhacapetum, 

não sei se era o secretário Jaque, ou era o secretário Odir. Eu passei essa semana ali e me 

deparei com o Juarez Picolli passando uma dificuldade imensa pra passa com o seu maquinário 

naquela ponte do Inhacapetum. E ele, foi feito, do lado de baixo, como se diz assim um tipo de um 

terraço pra cruza com o rodado, e agora eu solicito que seja feito pelo lado de cima. já foi uma obra 

mal feita. Por que que não fizeram pelos dois lado, né? Quando se faz a primeira vez, se faz pelos 

dois lado. Então o seu Juarez Picolli, não o seu Juarez Picolli, só, todos os proprietários que tem as 

suas máquinas, as suas colheitadeiras, estão necessitando, presidente, né? A dificuldade imensa 

pra esse cidadão passa pro outro lado aqui. Não só ele, também, como todos os produtores, né? 

Então, encarecidamente, o secretário de Obra ou o coordenador de estrada, que tome providência 

de ir até lá. Realmente, também, a poucos momento liguei pro coordenador de água, pra que 

tomasse ciência e verificasse o andamento da água do assentamento Nova Esperança, né? 

Realmente as pessoas lá estão faltando, está faltando água, então necessita lá desta água que tá 

indo lá. Mas hoje, pela parte da manhã, eu tive o prazer de visitar o CRAS,e  vi lá no CRAS o 

andamento do trabalho do CRAS. Parabenizo lá as pessoas que trabalham lá. Após visitar, 

também ali, o pessoal da Bolsa Família, aonde trouxe vários pedidos de ver cartões Bolsa Família 

ali na...no CRAS, né? Que hoje está trabalhando lá. Também visitei a Assistência Social, e digo 

aqui, vereador Ibanez, aonde o secretário Dário, também, me disse que já está sendo comprado o 

material lá pra casa do seu Áureo, no Entre Rios, né? Então eu parabenizo lá o CRAS, a 

Assistência Social que me receberam muito bem e, inclusive, o CRAS me convidou e eu deixo o 

convite aqui a todos os meus colegas vereadores, que vão até o CRAS pra ver lá o Pró-Jovem que 

está sendo lá na ca...naquele educandário ali, que é o CRAS, né, coordenado ali pelo...pelo rapaz 

que trabalha ali. Então é muito importante esta questão. Mas, hoje, protocolei aqui nesta Casa, 
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senhor presidente, antes de se iniciar o prantio da soja, o encanamento de água até a residência 

do seu Lori e da dona Lucinéia. É uma vergonha! Eu não vou vim mais aqui nessa Tribuna fala na 

água da dona Lucinéia, né? Se essa água não for encaminhada pra dona Lucinéia e pro seu Lori, 

eu vou dizer que, nunca mais, dona Lucinéia e seu Lori, vou fala nessa rede d’água sua , aqui. Por 

que eu já cansei. É uma pouca vergonha! Fulano diz que tem que espera colhe o trigo. Fulano diz 

que tem que espera faze isso. E agora pranta o soja, tem que espera colhe o soja? Mas meu Deus 

do céu! Onde é que está as retro escavadeira do município? Nós precisamos de leva qualidade de 

vida ao pequeno produtor. Eu não estou aqui, eu já disse isso e volto a dizer, novamente: não 

estou aqui pra defende secretário nenhum! Não estou aqui pra defende governo, nenhum! Estou 

pra defende o povo do Capão do Cipó, naquilo que eles merecem, naquilo que eles querem! 

Também fiquei muito satisfeito com o secretário Henrique Nascimento fala na escola Padre 

Nóbrega, do Entre Rios. Me orgulho muito, secretário, em sabe que a escola Padre Nóbrega 

passará a se chama Vilma Batista do Nascimento. Por que no passado eu não conquistei a troca 

do nome da escola, por que seria muito difícil. Então era esse os meus pedido, e quero aqui, 

depois, voltar a essa Tribuna falar um pouquinho sobre projeto, né? Muito obrigado e volto no meus 

tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com 

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

de Brum. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade cipoense, 

funcionários públicos, secretário Henrique, a nossa rádio, e secretários da câmara. Boa noite a 

todos. Em primeiro lugar, colega Ibanez, começo também... Várias ligação, do Rincão dos 

Palharini. A gente tem que tomar uma atitude, juntamente com o prefeito... Secretaria do Meio 

Ambiente. Que se tiver que marcar uma audiência pública em Santiago com a AES SUL, temo que 

marcar. Por que não adianta, o pessoal lá, faz quantos dias que tão sem água. A gente sabe que, 

todo o município tá com preocupação, sobre água aí. E a gente sabe, o quanto a água faz falta no 

nosso município. Um dia sem água, a gente vê o que a gente sofre, na pele. Então, a gente tem 

tomar atitude, juntamente com nós, colegas vereadores, sentar e conversar com o prefeito, e tomar 

atitude pra... Que, se falta energia, tem chegar até a AES SUL e... Que eles forneçam a energia pra 

aquela localidade, pra que as comunidade não fiquem sem água. Também aqui, colega Sérgio, tem 

aqui, falar das estradas do Tibúrcio. Foi patrolado, excelente trabalho. No Rincão dos Beck, em 

geral lá. A nossa comunidade tava em espera, foi realizado. A Secretaria de Obras, tá de parabéns, 

Fogaça. Em meu nome, em nome da minha localidade lá, que pediu pra agradecer. Vocês tão 

trabalhando, excelentes funcionários que vocêis tem. Tão tocando. Por que o nosso município, 

cada dia cresça mais, e que as estradas fiquem de boas condições. Parabéns à equipe da 

Secretaria de Obras. Henrique, parabéns pela atitude, de vir aqui nessa tribuna e falar, da tua 

secretaria. Hoje, Henrique, vocês tão com um excelente trabalho. Equipamento de transporte... de 

ônibus novo, colega Rodolfo, o senhor mesmo falou, eu era um que tava dentro quando virou o 

ônibus na frente do seu Sadi Reimann. Eu posso dizer, e provo. Eu tava dentro do ônibus. Graças 

a Deus, Henrique, hoje as coisas tão boa. E ainda recramam. Mas, graças a Deus, que as coisas 
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tão boa, que as criança não tem o que recrama. Aqui colega...sobre a secretaria, do meio 

ambiente, protocolei nesta Casa, o colega Ibanez várias vez falou. Da água ali do Passo da Areia, 

ali. A comunidade tá pedindo. O verão tá chegando, vocês sabem que faiz seca, e o pessoal fica 

sem água. A preocupação é muito grande no nosso município, por causa da água. Então, 

protocolei nessa Casa, juntamente aqui... para que o prefeito tome atitude. E pelo menos continue, 

ou dê início essas obras das redes de água no nosso município aqui. Também, peço aqui, a água 

também ali do Ataídes Nascimento, que seja concluído também aquela água ali. E lá do Rincão, 

Henrique, secretário de educação, o pedido foi seu. Mas, agradecer a Secretaria de Obras, a 

construção da parada de ônibus lá. Quero deixar aqui, meu agradecimento, ao pessoal que 

construiu aquela parada. E a você, também, que fez o pedido. Também, aqui, tem que falar um 

pouquinho, também, da estrada do Rincão dos Mamoneiros, tá pronta. E na semana...já tão hoje 

iniciando na Sepé. Com certeza, vão fazer todos os assentamentos, todo o pe... As estradas que 

pe...serão feita patrolamento em todas as estradas do nosso município. A gente sabe que os 

funcionários, são excelentes. Tão tocando as obras, para que o nosso povo tenha um boa estrada 

no nosso município. Seria isso, meu muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI 

ROSADO (PMDB): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, 

secretário. Quero iniciar, primeiro, hoje  a tarde nós tivemos uma reunião importante. Discutimos 

aqui com o secretário do Meio Ambiente, senhor Alexandre Voltz, a questão do código de postura e 

código de obras do nosso município, principalmente no perímetro urbano. Então fica aqui o registro 

da disponibilidade do secretário do Meio Ambiente que teve aqui presente. Secretário de 

Educação, é importante a sua explanação e fica aqui o registro pelo excelente trabalho, não só ao 

senhor, como, também, a equipe que está lá acompanhando, tanto o Adair, a Edimara, a Rejane, 

os professores que faz um trabalho excelente aqui. No último sábado, tava aqui o trabalho dos 

professores, do projeto União Faz a Vida, do Sicredi. Um excelente trabalho, tava aqui o 

Smollareck, palestrando e aperfeiçoando a qualidade do ensino. Com relação ao IDEB, é grande o 

desafio. Não vai ser de um dia pro outro. Agora, isso é uma meta que nós temos que buscar e 

temos que alcançar essa meta, independente de quem esteja no governo. E fica aqui o registro, 

secretário. Acho que o trabalho tá iniciando e tá indo bem. Com relação aos projetos, não tem 

como nós deixa de elogia a banda. Agora, secretário, eu quero te faze um registro, não descanse 

muito. E eu até queria te fazer uns pedidos especiais aqui. E eu levantei aqui a questão do ar-

condicionado nas escolas, nas municipais. É um desafio? É importante? Mas tenho certeza, 

secretário, isso vai melhora lá a qualidade do aluno. Uma questão importante é que nós temos que 

ter o coral municipal, também. Isso faz falta, isso abrilhan...abrilhan...abrilhan...dá um brilho  a mais 

ao nosso município, assim como a nossa banda. Isso é uma questão importante e não é difícil. Tá 

o exemplo ali o município de Unistalda, com o excelente projeto. Acho que nós temos que começa 

a discuti, aqui. Segundo ponto, secretário, o plano de carreira, e esse é uma luta que nós 

concursados, também, da prefeitura, da área administrativa, estamos batalhando, também, pelo 

nosso plano de careira. E uma coisa que...que abrange a todos, um plano de saúde, tchê. Um bom 



0637 

 

funcionário, tem que ter boas qualificações e bons apoios. Isso é importante. As qualificações nós 

temos. Não discutimos isso. Agora temos que tá sempre melhorando. E quero encerra, secretário,a 

feira do livro. Um trabalho que foi feito pela dona Cassanta e o senhor deu continuidade. Isso 

mostra a sua competência, não só, do Rodolfo, também, dá continuidade aos projetos bons. Isso é 

importante. A feira do livro, incentiva o nosso pessoal a leitura. Quando nós estivemos em Mato 

Queimado, tinha um projeto de lei lá, e é até uma sugestão, eles iniciaram uma hora por dia, eles 

paravam todo o município, num projeto nas escolas, incentivo a leitura. Tenho certeza que a leitura 

melhora a nossa qualidade de ensino. O IDEB não vai melhora só o lado do professor. O IDEB é 

um trabalho conjunto, de todos. Pais, professores, comu...vereadores, executivo. Isso é o principal. 

Quero, também aqui, encerra, presidente, dize que a nossa Cipoense FM tá completando um ano 

no sábado, agora Roberto. Foi uma luta da nossa rádio, inicial, e estamos, ainda, com a outorga 

provisória, estamos engatinhando. Mas é importante ressalta o trabalho que os profissionais, 

através da Cipoense FM, que trabalham lá, fizeram perante a nossa comunidade. Tenho que dizer, 

tranquilamente, a Cipoense FM trouxe uma comunicação com o pessoal do interior, fenomenal, 

tchê. Hoje, Antonio, tu fala aqui, amanhã lá no Entre Rios, todo mundo já vai tá sabendo. Então a 

Cipoense tem um trabalho, e o apoio que teve, independente de partido. pra criação da Cipoense, 

e deve ser mantido. Ela ainda não alcançou a sua outorga definitiva. Um ponto que merece ser 

salientado aqui, é o caráter despolitizado da Cipoense FM. A questão de não entra política. Que 

esse é um problema, Roberto, vou fala, que tá aqui, da questão das rádios do interior. Entravam-se 

as rádios na questão política. Não, a Cipoense FM, ela faz um trabalho para o município. E isso é 

importante nós ressaltarmos aqui, independente de lado, ela aborda os assuntos da comunidade. 

Então eu queria deseja sucesso a Cipoense, no seu primeiro ano, e que venham muitos e muitos 

anos de trabalhos a Cipoense, em beneficio do nosso município. Era isso, presidente. Meu muito 

obrigado. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor 

presidente, eu quero, rapidamente, eu...eu...a vantagem que o meu amigo, vereador Rodolfo tem 

dos três minutos, que é líder de governo. Tu vai ter que defender o governo, sempre.É...a minha 

preocupação é o seguinte, aquele dia falado de horas da patrulha agrícola que é um...tá uma 

polêmica, né, isso aí. Que tu me falou que tinha cem atendimento no mêis de agosto e oitenta no 

mêis de... Mas daí eu...em outubro. Mas daí eu fiz os cálculo, as pess...o cara me ligou e me disse: 

“Olha Jaques, o cara, de novo....” Por que a minha preocupação é o seguinte, por isso eu digo aqui, 

eu não tenho nada contra o secretário, ou contra os funcionário, que são mandado. Tá mal? Tá! 

Por que tinha cinco trator da patrulha agrícola, cinco. Tinha uns que a  gente sabe que dá 

problema,  as veiz. Mas daí dá uma média...tem duzentas horas, cem atendimento, dá duas hora, 

por dia, se tu vai fazer uma média, trabaiando vinte dia por semana...por mês. Dá duas hora cada  

trator fez. Essa é a minha preocupação! O cara me cobrou. Por que o problema que...o...a gurizada 

se desloca muito. Eu acho que tinha que aglomera mais perto uma propriedade da outra. Que, as 

veiz, tem um aqui que...fazem aqui na Sepé e tem que ir lá na 14. E assim daí passam na estrada. 

Os funcionário tão trabalhando, mas não lá. Eu quero, rapidamente, só falar aqui ó: Defesa Civil. 
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Esses dia o secretário de Obra, eu não sou contra que ele fosse fazer o curso da Defesa Civil,  mas 

acho que isso quem tinha que ter sido, pegar um concursado da Secretaria de Obras pra fazer 

esse curso. Por que o secretário, CC, hoje sabe que hoje tá, amanhã não tá. Ele fez um curso de 

uns três, quatro dia, eu acho que tinha que ter pegado alguém na Secretaria de Obras, concursado, 

que é da Defesa Civil. Banco não dá pra falar. Tão falando em banco, que o pessoal tá no banco. 

Se chega hoje ali  nas obras, tão quase no banco. Por que o maquinário  tá estragado e não tem o 

que faze. Tão sentado lá, esperando. A vantagem é, que dizem que não tem perseguição política. 

Eu acho que ainda tem isso. Porque eu, o exemplo eu tenho meu amigo de...o Giovani, que é 

presidente do Sindicato. Rapidamente, presidente, só pra concluí. Ele saiu do PP, veio pro PT, 

tiraram da Secretaria de Obra e botaram na Assistência Social. Isso é perseguição política, 

também, e sem motivo nenhum. Meu muito Obrigado. Devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Quando eu comento  aqui, presidente e 

colegas e vocês que tão em casa, é uma agenda positiva, uma agenda de trabalho, uma agenda 

de futuro, uma agenda de progresso dum Município, são idéias, que nem o colega Erico, 

seguidamente a gente troca farpas políticas aqui nesta tribuna. Agora, quando fala num coral, 

quando fala num plano de saúde, isso é agenda positiva, isso é pensar maior um pouco, né? Teve 

um presidente americano chamado John Kennedy,  que fez a seguinte colocação: “Não pergunte o 

que você pode fazer pela América, e sim  o que...não. Não pergunte o que a América pode fazer 

por você, e sim aquilo que você pode fazer”. E aí, colega, colega que esses dias...é ficou aqui meio 

me ironizando sobre ser suplente, e porque eu defendo o governo.É...eu não defendo o governo, e 

isso eu gostaria que fosse definitivo. Eu não defendo o governo por eu ser suplente. Vocês não 

pensem isso! Eu defendo o meu partido, que está no governo. E as coisas... o Jaque é testemunha, 

no dia que colocou uma coisa errada aqui, eu fui o primeiro a criticar. Agora eu não vou receber 

ligação de ninguém aqui, pra mim vim poder ter o que falar aqui na câmara, que eu sei que 

acontece. “Hoje tem que falar tal coisa!” Pra mim ninguém me liga dizendo o que eu tenho que falar 

aqui. Eu faz dez dias que não falo com o prefeito sobre assuntos de liderança do Governo. Então, 

colega, questão de suplente, fiz cento e três votos,  sem cabo eleitoral. Vou ficar olhando pra você. 

Sem cabo eleitoral, nenhum. Sem comprar voto, sem uma secretaria, aonde trocavam exame, 

consulta, né,  por voto. Certo? Eu não fiz isso. Eu não tinha  estrutura. E também não tinha o seu 

Franklin  pra fazer  noventa  e nove pra você, no Carovi. Tá? Que se não fosse os noventa e nove 

votos, você ficaria em terceira suplente, não a primeira,  que nem eu, que fiquei ó,  no  braço. 

Cento e três votos, no braço. Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe.  Cento e três votos, é  isso 

aí. Então vamos faze o seguinte, vamos parafrasear  o presidente  Kennedy. Não pergunte, colega, 

o que o Capão do Cipó pode faze, agora o que que você pode construí. Que seja um tijolo  que 

daqui uns dias que nem eu, lá na minha  escola, com ajuda da comunidade, o Carovi tá me 

escutando, eu nunca fiz nada sozinho, naquele Carovi.  Nunca! Nunca, eu fiz nada sozinho! Nunca, 

nunca eu  disse assim: eu fiz tal coisa! O Diego era adversário meu lá dentro da...da...da escola e 

nós construíamos junto, porque nós tínhamos um objetivo.  E eu, hoje, tenho. Eu botei um tijolo lá,  



0639 

 

e eu gostaria que a maioria das pessoas...é... tivessem...é...deixado  um tijolo, uma...uma marca, 

um sinal, por onde passaram. Muito brigado e vocês que estão em casa desculpe o desabafo, mas 

considero a  expressão suplente com honra. Defendo por ser suplente. Não deu certo? Vamos ver 

na próxima, se eu for candidato. Tá? Muito obrigado. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Então, vamos por partes. É... a respeito do ônibus,  assim, esse ônibus 

realmente era um cacão que a prefeitura recebeu, veio da prefeitura de Santiago e quando 

aconteceu esse incidente, que o Diego sempre fala que tava nesse ônibus, vocês não perguntaram 

pra ninguém  o que que aconteceu com o ônibus. Na semana seguinte, na...na própria semana não 

fez mais o transporte escolar,foi encostado. E o prefeito tomou a devida atitude que tinha que 

tomar. Se foi cobrado transporte escolar, gente isso é crime, vocês tem que provar isso aí, e to 

junto com vocês nesta, pra provar. Por que é crime! Colega Rodolfo, suplente, pra mim, também é 

uma honra. Eu, também, as duas eleição passada eu fui suplente. Numa eu fui primeira suplente e 

na outra eu fui segunda. Então não coloque palavras na minha boca. A respeito de secretaria, que 

eu usei secretaria, olha, eu tenho a pessoa do Franklin como uma pessoa séria,  que me ajudou 

mesmo. Agora, se tu disse que ele usou secretaria,  que a...que eu...que foi usado secretaria, daí 

eu não sei. Mas se tu é uma pessoa que preza a verdade, tu vai na justiça e prova, ou, se não, tu te 

cala. Por que a gente tem que provar o que diz.  Não pode levantar falso testemunhos  a ninguém, 

colega, a ninguém. Sabe como é que é a lei hoje em dia, né? Não deixa isso mais.  A gente tem 

que provar o que diz. E se tu  pode provar, tu vai  à justiça e prova isso que tu falou contra mim, ou, 

se não, tu te cala.  E vai ter que me engolir, aqui na câmara, como vereadora. Pessoal, a respeito 

da feira do livro amanhã, vou participar, sou uma incentivadora deste projeto e convido todo 

Município de Capão do Cipó, as mães, principalmente,  que acompanham mais os seus filhos, por 

que os pais, agora, tão trabalhando. Educação acima de tudo, Rodolfo . To falando isso, pessoal do 

Capão do Cipó, porque  enquanto eu to falando  ele tá dando risada ali e coçando as canela e o 

cotovelo.Era isso devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Bancada PMDB: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ANTONIO 

JARDIM, Líder de Partido PP: Olha eu acho...voltando aqui nesta tribuna, eu acho que é uma falta 

de respeito, e de imoralidade, de usar de uma suplência. Nós temos deputado, suprente.Nós temos 

senadores,  suprente. Temos vereador, suprente.  Acho que nós não podemos tocar nessa...nesse 

assunto.  Eu acho que o suprente, quando assume, ele tem o mesmo direito que quarque um de 

nós, eleito pelo povo, nós temos. Nós devemos de respeitar o suprente. Não porque tem o meu 

colega Rodolfo, mas, eu na primeira eleição de Capão do Cipó, eu fiquei suprente, né. Mas, muitas  

vezes, fui respeitado, né,  pelos meus colegas  que aqui trabalhavam nesta Casa. Eu acho que nós 

devemos se respeitar um pouco. Eu quero convidar minha colega vereadora Regina, pra que nós 

ajude, talvez, fazendo um projeto, vereadora, pra que nós possamos aprovar aqui nessa Casa e 

levarmos ate o senhor prefeito Municipal, a qual eu protocolei aqui a poucos meses atrás o projeto-

sugestão aqui desta Casa, pra isentar o idoso do IPTU, e está sendo executado, né. Então está 

sendo executado. Eu acho que basta chegar na mesa do prefeito, e for bom ao prefeito, eu tenho 
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certeza que ele vai dar direito as pessoas. Eu também gostaria  de dizer que, nós vereadores, eu 

vereador, fui eleito por um partido, e tenho muito orgulho de ser progressista e defendo meu 

partido. Agora, eu não defendo o que está errado. Eu defendo o povo. O que eu cobro aqui, é com 

moralidade.Cobro a favor do povo de Capão do Cipó. Não estou aqui acusando meu partido e 

muito menos diretores e presidente do meu partido. Com muito orgulho, volto a frisar aqui, sou 

progressista de coração e admiro meu partido. Mas eu não concordo  com o que está mal feito, e 

eu quero o bem do povo do Capão do Cipó. Meu muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui fazer...do meu colega Jardim, eu acho 

que nós precisemo, colega Jardim, é... nesse Município, de planejamento nas coisa que se faz. Eu 

acho que tudo, tu tem que ter um começo, um meio e um fim, senão, tu pode ter certeza  que tu 

não vai a lugar nenhum. Isso é o que eu mais sinto, hoje, nas coisa que muitos fazem aqui. Quando 

ouvimos o colega Jaques falando aqui, faz um mapeamento, faz um planejamento, e eu tenho 

certeza que, olha, o cara governa uma secretaria olhando e rindo. Por que  olha  é brincadeira. Por 

que tem funcionários competente, gente que não precisa tá todo dia pedindo favor, sabe o que tem 

que fazer. Agora, as coisa tem que ser organizada. Se não for organizada duvido que funcione. 

Lugar nenhum funciona, e não é diferente. Eu quero dizer, também, quero pedir aqui agilidade, 

mais uma vez nesta Casa, com essa obra iniciada, e já tá ali a vistoria feita pelo Tribunal de 

Contas, pra dar início e conclusão da obra de frente a câmara, vereador, porque foi dinheiro de 

todos. Uma parte uma parcela foi deixada pelo Poder Legislativo. Eu peço que agilize, dê iniciativa 

nessa obra que tá faltando a camada de pedra ser colocada, pra que a empresa PAVIA, que tá ali o 

ofício, venha concluir o calçadão de frente a Câmara de Vereador. É dinheiro público, é do povo. 

Não é meu, não é de ninguém, é do povo que paga imposto. E outra, Fogaça, diz que vai ser 

agilizada aquelas pedras ali em frete as casinhas populares,  vai ser distribuída, passado um rolo e 

o sentido e colocado cascalho quem vai lá pro seu Oribes e o seu Ataíde, né. Fiquei  feliz, parece 

que vão fazer essa entrada deles, o seu Zé, que é uma reivindicação antiga. E da rede de água, 

colega Diego, que tu já falou aqui, que agilize ou compre o caminhão pipa pra atender a 

comunidade, que vai faltar água, pode ter certeza. Meu muito obrigado, presidente, pelo tempo a 

mais. Devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: 

Quero aqui agradecer, como vereador, a presença do... do nosso secretário do Meio Ambiente, que 

veio aqui explanar, sobre o código de obras e o de posturas. E fico sentido do... de ver... dos outros 

secretários, deveriam estar aqui. Por que isso aí ó, tenho certeza... agradecer a presença do 

Henrique. Mas, os outros que não vieram. Por que isso aqui, após aprovado, vai ter uma parcela de 

cada secretaria aí. Pode ter certeza que vão precisar tá fiscalizando junto com o povo. Aqui, nobre 

secretário de Educação, falei do auditório antes, por que foi muito falado nesse auditório aí, na 

escola Julio Biasi. Ninguém gostaria de trocar dez salas de aula por um auditório. É óbvio, eu como 

pai de aluno, quero as salas de aula. Mas, foi colocado nesta Tribuna aqui... ba, quando falaram 

em auditório, projeto pronto, coisa e tal, parece que no outro mês já tava construído. E já se 

passou, dois anos. Por isso que eu perguntei do auditório. Do CBT, nobre colega Rodolfo, da 
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F1000, do ônibus sucata, eu posso lhe falar. Do ônibus sucata eu lhe digo o seguinte ó: Esse 

ônibus sucata, nós recebemos do seu governo de Santiago, tá?  Quando nós emancipamos, esse 

ônibus veio do teu governo de Santiago. Que tu mudou de partido, a gente sabe, né? Então, lá 

naquela época, tu sabe que partido tu era, o governo de Santiago era daquele partido que tu era. A 

F1000, e o CBT se tivesse aqui hoje, que não tivesse sido leiloado, estaria prestando serviço aos 

pequenos produtores, que tá faltando mais tratores. Foi um erro leiloar, tá? E também senhor, eu 

quero dizer aqui ó, que para ter liderança, uma pessoa tem que ter duas combinações: A de 

estratégia e de caráter. E se eu precisar ficar sem um desses, eu prefiro ficar, e tenho certeza, que 

eu me conheço e fico sem a estratégia. Mas o meu caráter eu não perco. Devolvo a palavra à 

Mesa, até a próxima sessão terça que vem. Obrigado. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. DCF. GAB. Nº 6483/2011, do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, comunicando que realizará auditoria ordinária 

no Poder Legislativo. OF. 137/2011, da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, 

convidando para a VI Feira Municipal do Livro a realizar-se dia 09 de novembro de 2011, com 

abertura às 9:00 horas e encerramento às 17:00 horas, no Ginásio Poliesportivo da Escola Júlio 

Biasi. OFÍCIO 044/2011, da Secretaria de Administração, informando que se fará presente na 

audiência pública a ser realizada hoje, às 16:00 horas, por este Poder Legislativo o secretário do 

Meio Ambiente, senhor Alexandre Voltz, para tratar sobre os Projetos de Lei Complementar 

002/2011 e 003/2011. INDICAÇÃO 073/2011, do vereador Diego Nascimento, ao prefeito 

municipal. INDICAÇÃO 074/2011, do vereador Antonio Jardim, ao prefeito municipal. Após o 

senhor presidente convida para discutir e votar: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

002/2011, do Poder Executivo, que “Institui o código de obras do município de Capão do Cipó- RS, 

e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

003/2011, do Poder Executivo, que “Institui o código de postura do município de Capão do Cipó e 

dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos 

para a próxima Sessão que será dia 22/11/2011, no mesmo horário e local, e informa que não 

haverá Sessão Ordinária no dia 15 de novembro, devido ao feriado. 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, 08 de novembro de 

2011. 

 


