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ATA N° 46/2011 (Ordinária) 

 

 Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro 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 45/2011, da 

Sessão Ordinária do dia13/12/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente 

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

senhor presidente passa a palavra ao vice-presidente.  VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): 

Colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, boa noite a todos. Eu venho aqui, hoje, faze 

uma reclamação em nome do...de todos os colegas vereadores, aqui. Que foi...veio a...a prestação 

de conta de dois mil e nove, aqui, que era pra câmera, e incrivelmente foi para na mão do...do 

prefeito, que assinou o papel. Por assina, até tudo bem. Mas e...abriu o envelope e depois, isso 

sexta-feira,e  mandou pra nós na segunda de tarde, de tardezinha, na última hora aqui. Ficou com 

tudo esses enve...esse...esse...esta prestação de conta lá, que não tinha Ada que para as mão 

dele. Não sei por que que paro nas mão dele, e vem...depois de aberto mandam pra nós. Eu vou 

ter que verifica isso pra vê se tá tudo certo, se eu vô...verifica ou vô te que manda pedi outra 

prestação de conta pro Tribunal. Vamo vê os tramites legais, né doutor?  Pra nós vê o que nós 

vamo faze aqui. Não posso pega um papel aberto aqui, sabe o que botam dentro, o que não botam. 

O que leram o que não fizeram. Não vo acusa que pegou alguma coisa, de repente foi engano 

mesmo. Que a gente pode até faze uma calúnia aqui, que pode até nem ter feito nada. Mas, e 

repente, pode ter feito. Então não vô dize nada. E era só isso que eu queria dize pra vocês. Deseja 

um Feliz natal a todo o pessoal cipoense e devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero 

cumprimenta o senhor presidente, demais colegas vereadores, jurídico, aos ouvintes da 87.9, que 

estão nos escutando, comunidade que nos prestigiam, aqui presente na câmara de vereadores. 

Portanto, eu quero aqui fazer um agradecimento. Eu não vô faze muitos pedidos. Vô faze, 

simplesmente, é...agradecimento. Por que nós tamos vivendo aí, já uma semana natalina, depois 

vem aí o primeiro do ano. Queremos passa em harmonia, né? Esperando uma copiosa chuva que 

Deus nos mande. Quero primeiro agradecer aqui ao Executivo, secretários, servidores, 

comunidade de Entre rios que se fizeram presente na última sexta-feira, onde aconteceu os atos 

inaugurais do refeitório da Escola Padre Nóbrega. E, também, lá esteve presente toda a 

comunidade do Entre Rios. E foi emocionante, transformou um ato inaugural, em lágrimas. Por que 

todos nós fizemos parte daquela escola junto com a comunidade, junto com os...com os 
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professores, e lá  agente fez, vinha lutando, por muitos e muitos anos na construção de um 

refeitório para a nossas criança e a troca do nome da escola. E, graças a Deus, 

fomo...conseguimos junto a 4ª Coordenadoria, com o secretário, ainda, meu colega Rodolfo, depois 

a Sandra Palharini, e hoje o Henrique Nascimento. Então a escola do Entre Rios passou se chama 

Vilma batista do Nascimento Veiga. Foi uma coisa assim inesperada para a comunidade. Não só 

para a comunidade como pra mim que fiz parte daquela escola, e faço parte da escola 

Padre...Vilma Batista. E foi uma honra homenagear essa pessoa que lá está a praca com o nome 

da escola. Então muito obrigado ao Executivo, muito obrigado ao secretário, servidores, né, que lá 

estiveram num ato inaugural. Até posso dizer pra vocês, pra mim, foi de primeiro mundo. Que eu 

não tinha ainda ido num ato tão bonito, que foi feito lá no Entre Rios. Entoa muito obrigado a todos 

que compareceram lá, né? Então foi uma honra pra comunidade. A comunidade é...toda reunidas. 

Também eu gostaria e comentei agora a pouco com o senhor prefeito municipal a continuidade do 

acesso asfáltico, vereador Ibanez. E o prefeito me colocou que sem o DAER libera não será 

possível. Basta o DAER libera, em seguida que o prefeito já está dando início a continuidade do 

asfalto pro nossos moradores aqui do...da..do Juvenal Garcia, né vereador? Juvenal Garcia, isto! 

Então vamos tranqüiliza os nossos moradores aqui da Juvenal Garcia, né, que o asfalto vai sair, só 

basta ao DAER libera. Também solicitei ao senhor prefeito municipal, até os colegas tavam junto, 

é...a Secretaria de Agricultura, que providencie a compra de um jumbo pra faze as terra do 

pequeno produtor, né? Então isso aqui é uma indicação que eu já fiz aqui nessa Casa, né? E eu 

gostaria que o Executivo fizesse essa compra desse jumbo para o pequeno produtor. Eu, também, 

quero aqui dizer a vocês, dizer aos meus colega, a comunidade de Capão do Cipó, e agradecer 

aqui nessa Tribuna, para o nosso grande baile que aconteceu no diz dezessete. Agradece, 

principalmente, aos munícipe de Capão do cipó, a 87.9, que fez uma divulgação exemprar, e lá 

estiveram, no sábado, festejando junto conosco um dos grande baile que aconteceu lá. Uma 

grande banda animou a noitada e eu quero agradecer a comunidade do interior e da cidade que lá 

se fizeram presente, né? E também quero agradecer aqui a Brigada Militar pelo serviço que fez lá 

no Entre Rios. Também eu quero aqui, senhor presidente, dizer e agradecer. Já estamos chegando 

ao final de um ano, desejar a todos os munícipes de Capão do Cipó, do mais humilde ao mais 

bastado, eu quero abraçar. Desejar um Feliz Natal cheio de saúde, paz e amor e compreensão. 

São os votos do vereador Antonio Jardim à comunidade cipoense do nosso Município de Capão do 

Cipó. Muito obrigado e eu volto no meu tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, jurídico dessa 

Casa, rádio Cipoense, comunidade cipoense, secretario, boas noite a todos. Eu tenho um convite 

aqui a faze, presidente, da nossa Administração, do dia vinte e dois, à noite, tem o Festcanção aqui 

no nosso ginásio poliesportivo com a banda Cia Show 4. Que a nossa comunidade do Cipó e 

região, que venham participa, que é grande evento que tá acontecendo no final d ano no nosso 

Município. Então eu tenho esse convite a deixa a nossa comunidade aí. Quero que nossa 

comunidade participe. Também aqui, colega Rodolfo, não posso deixa um pouco de fala, aqui, da 
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sua formatura lá, da Escola Macedo, pela organização, como se diz, amizade que a gente tem com 

a comunidade. A gente quando é bem recebido, a gente tem que fala. O povo nos gosta da gente e 

a gente tem um carinho pela aquela comunidade. A gente é bem recebido lá. Então a gente só tem 

a agradece. Toda a equipe de professores, a comunidade, a todos que organizaram a festa, vocês 

estão de parabéns,e os formados, também, que se formaram à noite. Também aqui, estive 

presente na formatura do terceiro ano. Quero parabeniza aqui a todos eles que se formaram. Tão 

de parabéns, também. Sua escola, o terceiro ano formado, como se diz, até chega ao terceiro ano 

não é fácil. Mas, lutando conseguiram chega com seus braço e com seus estudo. Então eu quero 

deixa aqui um abraço e sucesso á eles que terminaram o terceiro ano. Também tenho aqui um 

convite da nossa capela aqui. A capela Santo Antonio, que, na sexta-feira, tem o jantar baile da 

capela. Então eu quero deixa aqui o convite que a comunidade, também, venha prestigia esse 

evento. Tenho uns pedido, aqui, a Secretaria de Obras, o colega Ibanez já falou, eu pedi terça 

passada, vou, novamente pedindo de novo. Que seje feito roçada na ponte ali do...que vai ao 

Passo da Areia. Fogaça, coloque ao secretário que na hora que der um tempinho faça aquela 

roçada daquela ponte ali. E, também, seu Valdir, aqui não posso comenta eu nós tamo terminando 

o ano aí, com mais quatro ruas sendo asfaltada no nosso Município. Isso pra nós é uma alegria, 

quando o crescimento da nossa cidade está chegando. Mais quatro rua, então, estão sendo 

asfaltada. Vão ser concluída a Juvenal Garcia, como o nosso prefeito falou hoje. Só falta a 

liberação do DAER, e a partir que for liberado vão continuar aquele pedaço ali de quatrocentos 

metro que falta a ser feito aquele asfalto ali. E, também, pedir ao secretário, em março eu pedi essa 

Casa, indicação, que seja feito e comprado toadas as placas de colocação dos nome das nossas 

rua da nossa cidade. Então, hoje alando com ele, vai ser feito. Por que a nossa comunidade, hoje, 

vem na nossa sede do Município, é muito importante nós te o nome das nossas rua na nossa 

cidade. Então, seria isso. Quero deseja a vocês, comunidade cipoense, colegas vereadores, a todo 

o povo do nosso Município, à nossa rádio Cipoense, um Feliz Natal a todos. Muita saúde e paz. E 

que Deus mande uma boa chuva, pra ser melhor, ainda, com muito sorriso no rosto. Muito 

obrigado. Seria isso. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, funcionários desta Casa, comunidade. A nossa 

saudação. Mas, presidente, eu quero inicia e a gente que anda conversando com o comercio, a 

gente ouviu algumas queixas e a gente vai conversa, um pouquinho, sobre isso, sobre as 

empresas, de fora do Município, que vem e ganham licitações aqui no Capão do Cipó, fazem 

compras no comercio local, e quando terminam a obra, vão embora e não pagam o comércio local. 

Isso nos indigna, por que aqueles comerciantes que lutam, se sacrificam pra colocar um comércio 

no Município de Capão do Cipó, ficam a mercê de alguns caloteiros, algumas empresas. Mas já 

ocorreu isso. Então a gente vem pedi a Administração, uma maneira bem simples de se faze, até 

por que a gente pesquisou e não tem uma normal legal pra ti efetiva esse desconto. Mas qual é a 

solução? A prefeitura, a secr...a Secretaria da Fazenda informa o comércio sobre a duração do 

contrato, sobre o valor que tem que recebe, manter informado os comerciantes. Por que já virou 
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moda alguns, algumas empresas deixa que mandem que cobrem, muitos são de longe. E deixam o 

comércio a mercê, com prejuízo, às vezes, muito grande, inclusive. E, às vezes, até prejuízos 

pequenos, alugueis de casa. Então eu gostaria de pedi ao Executivo, é bem simples, dá uma 

transparência. Ó, empresa tal, tem contrato com a prefeitura por tal período, vai recebe as parcelas 

no dia dez, quinze, de cada mês, pro comerciante fica atento. Alias, para o comerciante fica atento, 

e tá cobrando em cima, tchê. Por que, sinceramente, as empresas vem aqui, ganham licitação e, 

ainda, dão esse calote. E outra coisa, recebem muito bem da Administração. Por que não vem aqui 

trabalha de graça. E segundo ponto, se essa empresa não efetiva o pagamento, ela tem que ser 

excluída do processo licitatório na próxima licitação. “Ó, o senhor ficou aqui inadimplente no 

município, e nós vamos achar meios legais”, e isso aí há, dessa empresa não participa mais do 

pleito licitatório do nosso Município. Então é isso. Eu acho que tem que trabalha numa sintonia, 

comércio e prefeitura, nesse sentido. Mas eu não posso deixa de faze um comentário, e nós como 

legisladores temos que ser fiscais, sobre os alugueis da prefeitura. Nós ficamos sabendo,a 

prefeitura trabalha com a forma de alugueis. Tem um grupo, até inclusive dentro da Administração, 

que defende que devia ser construído uma nova área da prefeitura, um custo que ia ser investido 

na Administração. E eu fiz um cálculo do aluguel, por exemplo, do CRAS e da Secretaria de 

Assistência Social. Se nós calculássemos quatro anos, mas não foi bem quatro anos que foi, mas 

vamo faze uma média de quatro anos, suponha. Mil e duzentos reais por mês, vezes doze: 

quatorze e quatrocentos, vezes quatro anos: cinquenta e  sete mil e seiscentos reais que, 

praticamente, se some, por que isso não é investimento. Com este valor, senhores, nós já 

poderíamos construir uma grande peça dentro da Administração, que ia se...fica pra sempre. Então 

eu quero levanta o questionamento, até que ponto os alugueis são necessários? Isso que fica esse 

questionamento. Nós vamos alugar, agora, uma nova área, pro setor de ICMS, que necessita. 

Necessita! É importante ter uma nova área, sim. Agora, nós vamos ter mais um valor, e não é baixo 

o valor do aluguel. Que vá na casa de mil reais, por exemplo, vão ser mil reais, por mês, que não 

vai ter retorno, praticamente. Então é isso que a gente questiona. E quero encerra, presidente, 

depois eu vou deixa uma mensagem de Natal, e a câmara, eu não sei mas a Administração, às 

vezes, critica a câmara. Mas a câmara, eu acredito que a câmara é acolhedor, tchê. Por que, hoje 

por exemplo, acolheu a Secretaria do Meio Ambiente, por um período curto aí. Foi uma manhã, ela 

veio aqui, se instalou na sala e reuniões, né colega Jairo? Até eu queria que tu ficasse trabalhando 

aqui conosco, né? Mas vamo, a câmara, eu acho que...a câmara tem um coração de mãe, às 

vezes, eu até acho, né? Depois parece que foi o Executivo que mandou o Voltz, secretário do Meio 

Ambiente embora lá pra prefeitura. A câmara tá de braços abertos aí pra Secretaria do Meio 

Ambiente, já que não querem.O Voltz é a bola da vez, eu to achando. A Secretaria do Meio 

Ambiente, ninguém gosta dele aqui. Então era isso, meu presidente, e meu muito obrigado. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero aqui cumprimenta o senhor presidente 

desta Casa, colegas vereador, vereadora, procurador, secretários e funcionários, ouvintes da 87.9, 

em nome do seu Roberto, que sempre faz a transmissão dessa casa. Quero cumprimentar aqui a 
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Simone, seja bem vinda, Simone. Seu Valdir, Sobeck, Valdeci lá da comunidade do Carovi, 

secretário da Agricultura seu...o Serginho, o ex-secretário Renato Bender, seu Fogaça e o seu 

Alceu, lá dos Palharini. Eu quero aqui, primeiramente senhor presidente, é faze um pedido. Já não 

to nem fazendo pedido ao prefeito municipal já pra essa gestão. Já faço pra gestão que vem. Que 

foi, mais uma vez, pedido desses moradores aqui das casas populares, e pedido por vários 

vereadores aqui dessa Casa, que fizeram essa reivindicação, não oi somente eu, dum abrigo 

escolar. Imagine um dia de hoje se as crianças tivessem naquela torreira de sol. É insuportável! A 

verdade é essa! Mas então eu já to indo mais longe. A gente sabe que tá findando o ano, eles tem 

muitas preocupações. Então a gente tá pedindo assim,que nesse intervalo das féria, faça um 

abrigo escolar praquelas criança ali ó, já pra gestão dois mil e doze. É essa a  minha reivindicação 

à Administração Municipal do governo Osvaldo Froner. Também não poderia deixa de comenta, 

presidente, aqui nessa Casa, hoje, não foi uma audiência pública. Mas foi um começo, Serginho, 

em seu nome eu quero agradece. As coisas têm que ser feita, e sempre disse e vou termina meu 

mandato com o mesmo discurso, com transparência. Hoje foi reunido o Conselho de Agricultura, foi 

reunido os vereadores, aqui nessa Casa, pra ser discuti um projeto meu, e agradece que saiu do 

papel, das lonas que vão ser distribuídas pras comunidades que, realmente, vão fazer, 

democraticamente, né vereadores? A gente espera que isso aí seja democrático, Serginho. Que 

credencie as pessoas que, realmente, quer pra faze uma estufa comunitária, vereador Jardim. Mas 

que seja feita com transparência, e não dá forma que vem sendo feita. Eu não concordo! E se tive 

que cobra, eu vou cobra. Pode ter certeza disso! Mais uma coisa, eu fiquei triste, não eu triste, por 

que não me atingiu a minha pessoa. Comentários de pessoas que vão á rádio e, as vezes, 

comentam, eu vou dizer bem a verdade, besteira. Por que, as vezes, não sabem nem o que tão 

falando da boca, tem tanta coisa pra fala. E quando criticam os vereadores quando não tem 

projetos. Mas vou cita um exemplo, que um projeto-sugestão saiu do papel, eu quero dizer a essas 

pessoas que foram lá pra rádio faze comentário. E eu, durante esse ano, em cinco minuto, em dez 

minuto, eu não falaria todos os projeto que foi sugestão do vereador Ibanez, aqui nessa Casa. 

Muitos saíram? Saíram! Saíram, sim, o governo fez muito. Tá aqui o que eu quero dize. As caixa de 

abelha, saiu por que? Alguém sabe? Deveria sabe. Agora, é muito fácil faze a política em cima dos 

mérito dos outros. Saiu duas ambulância, secretário Renato, por quê? Teve alguém que 

assessorou, os vereadores trabalharam, unanimemente, na Consulta Popular do capão do Cipó. 

Foi mérito do legislativo, que saiu aquelas duas ambulância que tão atendendo o Capão do Cipó. 

Tá pro ano que vem, colegas, e eu agradeço o apoio de cada um de vocês, das prótese dentária. 

Se vão arruma arguma boca, ou deixa bonito, e coloca argum dente, tai o projeto que saiu dessa 

Casa, emenda botada pro orçamento do ano que vem. Então esses coitado, quando falam, as 

vezes falam besteira. Que deveriam fala o que tão enxergando e o que os vereador falam. 

Aquisição do veiculo do Conselho Tutelar, que tá aí ó, que deveria ser reformado, que é uma 

vergonha, o único carro que tem aí, também foi um pedido do vereador Ibanez, pra quem não sabe. 

O governo deveria dize! Quando comentam que não tem projeto, essa Casa, tem projeto, sim! Essa 
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câmara, presidente, foi reformado, foi feita, com o apoio de cada um de vocês. Mas será que não tá 

na hora de admiti as coisa que tá sendo feita? E sobrou, presidente, noventa e cinco mil que vai sai 

o calçadão, com mais uma emenda de cem mil. Então quer dizer que é mérito do legislativo. É 

mérito dos colega. É mérito dos companheiro. Essa Casa trabalha sério, é responsável, é 

fiscalizadora. Presidente, eu não vou termina o meu tempo aqui, por que teria mais ou menos, trinta 

emendas e projeto enviado ao Poder legislativo do Capão do Cipó. Eu acho que essa Casa, pelo 

que vem fazendo à todos, merece mais respeito. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à 

Mesa.VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadora, comunidade que nos honra, novamente, com suas presenças, e a todos os 

ouvintes da 87.9. Inicio hoje, então, felicitando todos cipoenses, colegas vereadores, famílias, pelo 

Natal 2011. E que neste Natal reflita um espírito de amizade e muita saúde e prosperidade a todas 

nossas famílias. Também, dizer que hoje, Dia Internacional da Solidariedade Humana. Quem que 

não é solidário com alguém? Quem que não faz algum benefício a alguém? Isso é importante nós 

refletirmos, saber que nós somos humanos e dependemos um do outro. Senhor presidente, 

infelizmente, talvez não de tempo, mas invés das oito casas que o Legislativo destinou a entregar a  

carentes do Município, com recursos que vai sobrar aqui da câmara, pena que seja meio tarde pra 

nós destinarmos uma dessas obras pra Secretaria do Meio Ambiente, que anda meio atirada por aí, 

né? Infelizmente! Puxa daqui pra lá, de lá pra cá. Não tem onde colocarem. Criaram uma 

Secretaria, a não sabem o que fazer com a secretaria. O secretário é competente, mas não sei 

se...o que que tá havendo naquela secretaria. Eu comecei na EMATER, né? Me colocaram pra 

prefeitura tiraram da prefeitura me botaram na Secretaria de Agricultura. Da Agricultura lá foi o 

Jairo pra Assistência Social. Da Assistência Social: “Vamo mete o Jairo lá pra Secretaria do Meio 

Ambiente!” Colocaram o Jairo, então, lá na Secretaria do Meio Ambiente, lá na Saúde. Aí na 

Saúde: “Não! Não tá bom! Aqui o Jairo acho que não pode fica aqui. Vamo mete lá pra câmara!” 

Chegamos aqui, hoje, em um dia duas mudança. Uma e meia da tarde: “Não, vocês não podem 

fica aí. Vamo lá pra prefeitura”! Chegamo lá, aquele bafafá, arrasta caixa pra cá, caixa pra lá. 

Tiraram tudo, limparam a sala: “Ficam aí!” Até quando? Não sei. Vamo...vamo destina uma verba 

pra cria, faze a Secretaria do Meio Ambiente de Capão do Cipó. Essa é a dita mudança, dita, 

então, nos palanques aí da campanha passada: Mudança do Jairo! De lá pra cá, e da Secretaria do 

Meio Ambiente. É só isso que eu posso explica. E aqui eu quero dize, senhor presidente, findando 

o ano de dois mil e onze, os transportes escolares, né, e aquele...e aquelas promessas devem ser 

cumpridas ou não, pela Administração Municipal aos universitários que teriam transporte gratuito, e 

até hoje, nada? E, ainda, ameaçam dizendo que se não pagarem, que alguém não pague os seus 

transportes escolares, que o ano que vem não vai ter transporte. Ameaçaram! Alguém do Executivo 

ameaçou os estudantes dizendo, e eu tô falando aqui, em nome da Associação dos Universitários 

do Capão do Cipó. Não é uma pessoa, é uma associação. E outra coisa, tem gente que tem 

condições de paga o transporte e não paga por quê? Se é pra...pra isenta o pagamento do 

transporte escolar, então, pros universitários, pra alguns, que isente de todo mundo e cumpra a 
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promessa que foi colocado em campanha. Também, senhor presidente, nós temos aqui que fala da 

falta d’água. A seca taí, a gente anda, às vezes, e vê o desperdício que tem com a nossa água 

potável. Então, pedimos a nossa comunidade, às pessoas que se conscientizem e não gastem 

água fora. A gente não sabe até onde vai essa estiagem. Tá perigoso. Nós precisamos economiza 

pra não falta pro nosso consumo. Então, presidente, aqui perto da AGROFEL, agora, que não é 

mais INDUCALCA, da AGROFEL, me pediram que fosse colocado uma luminária bem em frente à 

olaria do senhor Derli Nascimento. É muito escuro aquele trajeto lá, eles saem de noite, chegam de 

noite. Eles precisam, então, que o Executivo providencie uma luminária, o mais breve possível, ali 

praquela rua. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas vereador, vereadora, nossa comunidade que 

faiz presente e os nossos ouvinte da 87.9. meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu também 

vô faze o...as pessoa me ligaram, faiz dias já que me falaram e, hoje, me ligaram, de novo, o 

vereador Diego já pediu, que seje roçado de frente aquela ponte do Passo de Areia. Ali é perigoso, 

tem uma curva, e tem... tu chega bem perto da ponte pra pode tu enxerga pro outro lado de cá, se 

não tu não enxerga. Não custa nada pega...isso ali é questão de meia hora faiz aquilo...limpa 

aquela estrada ali. Por que a hora que acontece uma...não adianta: “Ah, aconteceu!” Aconteceu por 

que faltava alguma coisa pra ser feita. No assentamento Santa Rita tem o Negrinho ali, mais 

conhecido como Negrinho, ele feiz uma casinha pro lado de cima da estrada, por que a dele, que 

ele tinha, ele cedeu pro filho dele que faiz dois ano que prometeram uma...dez folha de brasilit, fino, 

e uma dúzia de tábua e, até hoje, não deram pra ele. Até hoje! Não sei como é que eles vão no 

banheiro. Eu falei umas quantas veiz aqui, o nenê dele diz que: “Vai...antes de nasce”! O nenê dele 

já tem um ano e pouco e tá ali o mesmo jeito. E o Negrinho, faiz quatro meis, que ele pediu pra 

bota água pra ele e, até hoje, não foram. Diz que ali não tem retro. Mais retro vem cada ano, cada 

dois...duas retro por ano pro nosso Município, que é do governo federal, que é pra faze esse tipo 

de coisa: bebedouros e rede de água. E nem pra isso são capaiz de faze. Ele me disse: “Fala, 

Jaque, por que eu já cansei de pedi”! Faiz quatro meis. Nem a água. E tem os cano, sim. É só 

faze...atravessa a estrada e bota água pra ele. E a Cleci do assentamento 14 de Julho pediu que 

fosse faze um bebedouro, que ela não tem água pra dá pros animais, mais. Pra limpa, e não foram, 

ainda. Eu não sei...Foram, o Fogaça, agora, tá me dizendo que foram. Ela me ligou ontem de noite, 

e eu disse que ia liga pros cara pra se foram hoje. Melhor, então, assim. Eu...hoje nóis tivemo uma 

audiência pública, o Serginho, que tá o secretário interino da Secretaria de Agricultura, das lona pra 

faze estufa pro nosso Município. Só que ele falou pra nós o seguinte: que foi comprado cinco rolo, 

chegou quatro. Alguém já distribuiu um. Eu perguntei pro prefeito, ele tava sentado aqui, eu 

perguntei, e ele disse que não sabia dessa história que tava faltando um rolo. Alguém já colheu 

sem planta. A verdade é essa! Nóis queremo sabe aonde que tá! Se foi comprado cinco rolo, tem 

que chega cinco. Não é quatro. Diz que no Carovi tem uns que já tem estufa pronta, que é dessa 

lona. Esses dia atráis me falaram, quando o vereador Ibanez falou das lona. Se esse já tem, por 

que que os outros não tem? E por que que não passou pela Secretaria de Agricultura? Pro pessoal 
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decidi, Sindicato, todo mundo junto. A minha preocupação é essa! Eu, como vereador, quero sabe 

aonde que tá o outro rolo. Se tinha cinco, tem que chega cinco. Não quatro. A verdade é essa! 

Esse aqui, vereador Sergio, esse aqui é brincadeira. Vim uma documentação pra câmara, o 

prefeito abre, lerem, passa o fim de semana, todo, com essa documentação na mão, e só chega 

segunda, ontem, quase as duas hora da tarde, hora de fecha a câmara. Deu tempo de lê, tira 

xérox, faze o que tem que faze. Isso, no mínimo, tinha que abri uma sindicância com alguém, com 

o prefeito, não sei quem que...Por que isso aí...Se é documento da câmara, é da câmara. Quem 

abre é o presidente, não é o prefeito. Isso tá errado! E coisa que...documento que é do tribunal de 

contas. Se faltou, ou não faltou, mas jamais na vida alguém pega um documento de alguém da 

comunidade, tu entra na justiça e...né? Quando que vão abri um documento, se é pra um, o outros 

abrem. Isso tem que vê bem de perto o que tá acontecendo. A minha preocupação é o seguinte: eu 

quero vê o...o que que foi...essa negócio, Jairo, por...eu falei terça passada, e falo de novo, tem 

tanta sala de varde lá na Secretaria de Saúde. Não queriam essa Secretaria do Meio Ambiente? 

Quem votou não fui eu! Agora, não querem o secretário e os funcionário que tão ali. Jogam pra cá, 

jogam pra lá. Ou a secretária manda mais que o prefeito? Por que ela que não quis o secretário do 

Meio Ambiente lá. Por que isso, meio ambiente, é saúde, tem que fica junto com a Secretaria de 

Saúde. Quando era...que o Renato tá aqui, de novo, quando foi sec...sempre funcionou lá a 

Secretaria. Por que que agora tem que muda? Paga mais mil real de aluguel aí, que podia ajuda, 

mil real que for...No mínimo vão ter que contrata...aluga alguma casa. Tá sobrando dinheiro, então! 

Se eu falo e...eu falei terça-feira, que o Franklin tava mandando, que então tava ali na Secretaria, 

de novo. Sexta, hoje vocêis já tão aqui, de novo, Jairo. Saíram, vieram pra cá e foram pra lá. No 

mínimo ele mandou: “Saiam daqui! Vocêis não podem tá aqui!” É só uma realidade, é essa! Meu 

muito obrigado, devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que está aqui prestigiando a nossa 

sessão, e vocês que estão em casa nos ouvindo. Eu quero começa a minha fala, presidente, 

agradecendo as pessoas que se envolveram e que trabalharam na...na nossa promoção da e...da 

formatura da Educação Infantil, lá na Escola Macedo Beltrão. Esperávamos um número maior de 

pessoas, mas muita promoção, e aqueles que foram lá, certamente, formam bem recebidos. 

Agradece o colega Diego que esteve lá, o prefeito nosso, também, compareceu, colega Regina. 

Tivemos até um espaço democrático lá, né colega? Aonde cada um pode cumprimenta a sua 

comunidade, e isso é importante. Procuramos, sempre, dar pra nossa, na nossa escola, não ter 

uma conotação política. E a gente tá conseguindo isso. A formatura de...dos nossos aluninhos, 

primeira etapa, foi muito bonita. Eu acho que hoje, nessa Casa, vamos votar o projeto de aquisição 

da área da feira. É isso? E eu gostaria de fazer alguns comentários. Já é a terceira ou quarta 

semana que o colega Érico levanta e sempre fala na feira, e eu quero avalizar e dizer, também 

Érico, da minha preocupação de nós, o quanto antes, darmos início no nosso Parque de 

Exposições aqui do Capão do Cipó. Se vocês avaliarem as coisas que estão acontecendo aqui no 

Município, dentro da cidade, é obras, asfalto, o que foi feito, tá uma transformação. Colega Jairo, 
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em parte eu concordo com você, Jairo. Sabe? Eu acho que essas suas mudanças, não precisava 

ser assim. É minha opinião! Então, sou solidário com você. Então eu acho que acima, também, das 

diferenças a questão da área da feira, é fundamental hoje. Até por que se nós esquecermos o mês 

de dezembro, em cinco meses, ou seis, no máximo, estaremos realizando a terceira Expocipó. Vai 

depende muito do clima, Renato. E você sabe disso! O sucesso da terceira Expocipó vai depender 

de chover. Logo! Mas, também, apesar, e que Deus o livre não aconteça isso, temos que montar, 

dar o início, a montagem do...desse parque para a realização da terceira Expocipó. Numa área da 

prefeitura e, certamente Renato, com a visão que a gente tem de, logo, tentar adquirir a frente 

daquela área. Essa é minha opinião! É isso que eu vou levar pro prefeito, né? Pra que, realmente, 

tenhamos toda uma área pra bem mais coisas do que tá sendo adquirido. Eu queria, também, 

comentar a questão que o Jairo colocou, da água. É...vocês analisem bem se não tiver água 

potável. Então são situações, às vezes, que a gente enquanto tem não dá bola. É normal! O 

anormal é faltar. Se nós avaliarmos as previsões de tempos, elas são sombrias pra esse verão. 

Então, é de nós nos ligarmos. Questão que o Érico colocou, das licitações, dos pagamentos, Érico. 

Você tá dentro da prefeitura. Eu acho que você mesmo fala lá com o prefeito, e a sua idéia, que o 

senhor deu da questão dos pagamentos, o senhor mesmo leva pro prefeito, pro pessoal da 

Fazenda, lá. Não é? Pra que as empresas daqui não sejam prejudicadas. Usou o espaço aqui, e eu 

estou reforçando. Mas o senhor mesmo, olha...quem tá devendo, não pague! Né? E...e, alias, 

quem tá, quem ficou devendo, a prefeitura dá um jeito de segura, avisa. Então, eu acho que isso, 

você mesmo faz um meio de campo, pro bem. E nos meus três minutos eu tenho alguns assuntos 

pra nós conversarmos que eu vou deixa, presidente, pra depois, pra nós tecermos alguns 

comentários, aqui dessa Tribuna. Muito obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): Boa noite senhor presidente, meus colegas vereadores, pessoas que se 

fazem aqui presente. Em especial aos ouvintes da 87.9, que às nove horas estão nos ouvindo. Ah, 

em primeiro lugar, eu também não poderia deixa de fala das formaturas. Da organização dos 

professores e alunos aqui do Capão do Cipó. A primeira foi sexta, do...do prezinho, lá no Carovi. 

Tava excelente mesmo, como o colega Rodolfo falou. O colega Diego também participou. A comida 

assim ó, de primeira qualidade. Muito bem organizada. Quero dá os parabéns as cozinheiras, aos 

assadores, ao seu Pedro, que eu acho que é o do...do CPM, às professoras, aos pais dos alunos, e 

todas aquelas pessoas que, diretamente ou indiretamente, ajudaram naquela promoção. E eu acho 

que, a primeira formatura das crianças, é pra nós, né? É pros pais essa. Os pais que curtem 

bastante e incentivam os filhos. E depois, a faculdade, é pra eles. E, também, sábado teve a 

formatura do terceiro ano aqui no ginásio do Julio Biasi. Também excelente promoção, muito bem 

organizada. Os pa...a família, quando a gente vê assim, quando trata de formatura, como a família 

participa, né? Isso é muito importante pro nosso Município, por que o futuro do nosso Município tá 

na mão...tá na mão...nas mãos deles. Se a gente, o Executivo, o Legislativo, não incentiva, daí tudo 

vai embora, né? E a gente sempre se queixa que aqui no nosso Município, os novos estão indo 

embora, ficando só os velhos. Então que jaz um dia aqui a gente ter uma empresa, uma indústria, 
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uma pequena indústria, uma coisa para que o filhos, os filhos dos nossos munícipes cresçam e 

trabalhem aqui. Fiquem aqui! Ah, também queria falar da reunião, hoje de tarde, com o novo 

secretário da Agricultura, nas férias do...do Alacir. Ah, sobre a questão, também, das lona. Eu, 

como vereadora, eu nem, nem tava sabendo que foi adquirido cinco rolo e só apareceu quatro. Eu 

acho que os nove vereadores vão quere sabe do quinto rolo. Isso é dinheiro público, a gente... 

Dinheiro público é uma coisa muito séria, a Administração, o Executivo, tem que fiscaliza isso. A 

idéia partiu aqui do colega Ibanez. Então, nada mais que você seja o que mais cobre, Ibanez. O 

que mais fiscalize isso aí, já que a idéia partiu de ti. Ah, e sobre a feira do ano que vem, eu até ia 

fala pros colegas vereadores, pra que o ano que vem, independente do presidente que...que fique 

aqui nesta Casa, que a câmara contribua com mais de dez mil reais pra feira. E o colega Antonio 

Jardim me colocou que o ano que vem, ainda bem que não vai ser cobrado, né, ingresso? Vai ser 

entrada livre. O colega Antonio tá confirmando, agora. E que os shows ah, sejam, pensados mais 

pro povo de Capão do Cipó. Não que os outros dois, não foram. Mas na primeira feira eu queria 

que viesse uma banda, ah...uma banda e veio a Cia Show 4, e na segunda veio a Dejavú. Essas 

são pros jovens. Mas vários casais me pediram pra fala aqui: “Por que vocês não contratam San 

Marino, coisa assim?” Então o pessoal gosta, né? Lá pra Santo Ângelo eles são muito contratados 

pra esse tipo de feira. E show mesmo mais, já que a gente contentou as duas feiras passada, os 

jovens, agora vamo contenta a nós, os mais velhos. Era isso. E, eu também concordo com o que o 

Érico falou pra que a...a Administração trabalhe mais rápido em cima dessa feira, pra que ela seja 

maior, melhor organizada que a outra, e cada ano seja uma melhor que a outra. E, também, não 

posso deixa de fala da...da água, que no nosso Município tá ficando uma coisa muito séria. Até o 

colega Jaque comentou comigo, aqui, que tão asfaltando algumas ruas que não tem nenhum 

morador, ao invés de fa...asfalta essas ruas, por que que não vão investi esse dinheiro na água e 

resolve o problema na água, o quanto esse dinheiro proporciona resolve? Por que o asfalto é 

bonito e é bom, mas se é feito numa rua que não mora ninguém, pode ser empregado pra resolve 

alguma coisa a respeito da água. Por que tem vizinhos lá perto da minha casa, que estão sem 

água, indo tomar banho na sanga, e tem que ferve água pra toma. Hoje em dia, isso é inadmissível, 

se tu tem um bom planejamento no Executivo. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu vou volta aqui, presidente, é sobre as minhas 

indicação, que eu vinha fazendo, eu vou...vou tenta concluí uma parte, mas vai fica um pouco, 

ainda. Como diz os colegas: vamos por partes. A outra indicação, também, dessa câmara á 

comunidade dos Palharini. Talvez saia essa associação. Quarenta mil deixado pela câmara de 

vereadores, com o apoio de todos os colega que votaram na LDO. Cento e setenta mil duma 

emenda do vereador Ibanez, com o deputado Afonso Hann, pra um microônibus pra área da saúde. 

Deve tá sendo liberada até o dia vinte e oito essa emenda, que é o último prazo que o deputado 

tem pra ser liberada essa emenda. Então que vá atende os munícipes do capão do Cipó, 

presidente Sergio. Certamente vai ser liberada até o dia vinte e oito. Entre outros pedido, 

presidente, sugerido a minha pessoa, está aqui, também, as balança para gado. Deve ser liberado, 
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falei com o presidente Clóvis Brum, que é o presidente do COREDE Vale do Jaguari, que vai 

atende  a comunidade do Passo do Areia e Progre...e Entre...é Passo da Areia, Progresso e Entre 

Rios e Rincão dos Palharini. Deve ser liberado, tá aqui, no valor de quarenta e três mil real, pra 

compra de balança, vereador Jardim. Deve atende todas essas comunidade. Projeto da Consulta 

Popular 2010, que foi colocado. Deve ser liberado, ainda talvez, durante esse ano. E entre outros, 

presidente, o que eu tinha a dizer, no dia de hoje, cita o exemplo do...do meu colega Jairo. Que 

bom, colega Jairo, Dia da Solidariedade Humana. Que isso sirva de exemplo, realmente, as suas 

palavra a muitas pessoas que tem que fica. E um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita 

paz, muita saúde a todos os cipoenses de nosso Município. meu muito obrigado.  VEREADOR 

JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala aqui, senhor presidente, da preocupação 

de certos moradores aí com as suas fossas de esgoto sanitário, que estão cheias. E daí foi pedido, 

então, umas pessoas me pediram e eu falei com o secretário do Meio Ambiente e ele providenciou 

com uma empresa de Santa Maria que, logo logo, deve tá vindo aí. Então as pessoas interessadas 

que tiverem as fossas cheias, que estão transbordando, tem uns aí que não conseguem nem toma 

banho, não conseguem dá uma descarga, se inscrevam na Secretaria do Meio Ambiente, que vai 

ter uma data específica pra, neste dia, o caminhão vir e esgotar suas fossas. Também, senhor 

presidente, eu quero fala aqui do auxílio-funeral do finado Honório lá do Inhacapetum. Já faz um 

ano e um mês que faleceu e até hoje aquela família não recebeu o auxílio-funeral, que deixou a 

documentação toda na Secretaria de Assistência Social. Eu acho que tá até na secretaria da 

Fazenda, e até hoje nada. não sei se foi só pra eles. Sei que não receberam. Aqui, também, eu 

quero falar do telefone da Secretaria do Meio Ambiente, já tá até a dois meses sem carga. Não tem 

como o telefonista trabalha sem a ferramenta. Então pra que, pra que telefonista na Secretaria do 

Meio Ambiente? Por favor, secretário da Fazenda, tá dormindo? Providencie logo. Ficou 

orçamento. Tem dinheiro na Secretaria da fazenda pra compra cartão telefônico pra abastece o 

telefone da Secretaria do Meio Ambiente. Por que nós tamos usando os nossos telefones próprios 

pra tudo que é coisa na secretaria. E aqui eu quero faze um convite, então, no Bar do Sérgio, 

convida a todos os bochófilos que dia sete e oito de janeiro, na sua cancha e na cancha do clube 

um grande torneio de bochas com ótima premiação. Um grande abraço a todos. Novamente um 

Feliz natal a todos os cipoenses e até terça que vem. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: Senhor presidente eu...eu quero...eu vou fa...deixa uma ideia. Eu 

no vira o ano eu vou faze um pedido de informação pra todo os vereadores, só pra gente ter noção, 

principalmente, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, é o que mais vem recurso do 

governo federal, pra eles passa pra nóis, como vereadores, a quantia que veio de dinheiro entre 

Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Por que tem coisas que vem bastante dinheiro e, 

as veiz, não faz as coisas pras pessoa, espera pro fim do ano. Daí dizem...daí não vence faze o 

que tem que ser feito. Isso...e...e queria que a prefeitura somasse o que veio do governo federal, só 

esse ano, entre ambulância, que é da Consulta Popular, caminhões, reto, camioneta, só pra te uma 

noção quanto de dinheiro que veio do governo federal, pro nosso Município. Eu também, eu como 
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vereador, quero deseja um Feliz Natal a todos os munícipes de nosso Município. Que Deus 

abençoe a todos, e que cada dia e cada ano que passe, que seje melhor e melhor, um do que o 

outro. Eu vou...eu até falei pra Regi...pra vereadora Regina, da água. Tem ruas aqui, ninguém é 

contra asfalto. Faça asfalto pros moradores. Que ali a Vila, que chamam a Vila ali, vereador Jairo, a 

Juvenal ali. Ali nem pinta os, não pintam nem os meio-fio. Existe cidade daqui pra cá. A minha 

preocupação é assim ó: pra que faze asfalto numas...aonde que não tem moradia? Faça aonde 

que tenha. É cinquenta, sessenta mil pra ca...custa o asfalto numa rua. Dá pra faze, que nem ali no 

Anselmo, pra dá água pra todo mundo. Uma bomba é em torno de sete, oito mil, e com quarenta 

mil reais tu compra em licitação um monte de cano e reto tem pra faze os valo, e tá resolvido o 

problema da água no nosso Município. meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Presidente, em primeiro lugar, e 

eu quero deseja a todos vocês  que estão aqui conosco, e os que estão em casa, um Feliz Natal. O 

Ano Novo nós podemos deseja na sessão que vem. Mas, principalmente, um Natal cheio de paz, 

de amor, de tranquilidade, de...de espírito cristão, que é importante. E dizendo isso eu vou sugeri 

ao prefeito municipal que  converse com a prefeitura e o colégio Medianeira e faça uma coisa 

semelhante que aconteceu, ontem, lá. Aonde aconteceu a Primeira Cantada de Natal, com a 

apresentação de corais e a comunidade se envolveu. Então foi uma coisa fantástica que fizeram lá, 

e isso que seja copiado e seja feito aqui. E já que falamos em saúde, eu quero cita um exemplo, e 

eu acho, colega Jaques, que não tem por que a prefeitura não...não dize quanto é que gasta em 

saúde. Agora de tarde tava escutando da Gaúcha, eu só não consegui pega o sobrenome da 

cidadã, mas o nome da senhora é Gioconda, oitenta e oito anos. Se a gente pedi a gravação, eu 

acho que eles...né? Faz uma semana que ela está num pronto-socorro, em Porto Alegre, pra faze 

uma cirurgia de fêmur. Vocês analisem bem, uma cidadã, uma senhora com oitenta e  oito anos, 

esperando pruma cirurgia. Disse mais o Lasier, era no programa do Lasier Martins que eu escutei, 

que tinha mais cinco pessoas em condições semelhantes. Graças a Deus, aqui no Capão do Cipó 

essas coisas não acontecem. Teve cirurgia que demoraram muito tempo teve coisas que a gente 

sabe que demora, colega Jaques colocou a semana passada de ser ou não ser a Lisiana a titular. 

Eu acho que a Lisiana é...é muito competente, ela tá procurando fazer o que é melhor pro Capão 

do Cipó, juntamente com os funcionários dela, lá. É...e, hoje, eu questionei, ela esteve me visitando 

lá na minha sala. Ela disse assim que, realmente, ela não nega que ela conversa com as pessoas. 

Agora, ela faz a parte, Jaques, naquilo que é possível fazer. E vocês podem ter a certeza, e a 

colega Regina, que está aqui conosco, já foi secretária, o Renato, que taí, também, que as coisas a 

gente quer sempre faze o melhor e, às vezes, não consegue fazer. Duvido que qualquer um de nós 

levante de manhã com o espírito de fazer o pior. A gente procura fazer o melhor. Às vezes não se 

tem o jeito de chega lá, de dar as coisas, ou de agir, que as coisas não conseguem andar. Agora, 

nós, graças a Deus, todos, e eu falo em nome de todo mundo, nós somos pessoas de bem. E 

quem tá administrando, também, é pessoa de bem, e quer sempre procurar fazer o melhor. Então 

muito obrigado, presidente, e na semana que vem a gente retorna. Muito obrigado. VEREADORA  
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REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Eu concordo contigo, colega Rodolfo, assim ó, 

dessa senhora que ficou tanto tempo esperando lá. Só que a gente... Nós temo que falar da nossa 

realidade, do nosso dinheiro, da nossa população. Nós temo dinheiro suficiente pra jamais 

acontecer um negócio desses. Jamais! Aconteceu, por não conseguir essa cirurgias. E é muito 

difícil, um dia se tu souber como é ser um secretário da saúde, tu vai saber que é muito difícil 

mesmo. E quem teve lá, batalhou bastante. Quero desejar à todos, um Feliz Natal, e que, se Deus 

quiser, esse Natal seja chuvoso pra todo o nosso Município. Vai alegrar os cofres da prefeitura, os 

agricultores, os munícipes e todo mundo em geral. E quero deixar um pedido aqui ao Executivo, ao 

prefeito Osvaldo Froner, que pense com carinho... Até o colega Antônio colocou na semana 

passada, sobre um transporte que faça entre as localidades aqui do nosso Município. Eu disse, 

aqui nesta Casa, que já teve pessoas interessadas, procuraram ele pra falar, ele ficou de dar o 

retorno e até hoje nada. Tanto é que a pessoa que ia comprar o transporte, acabou gastando o 

dinheiro em outra coisa, por que não foi procurado pelo... por ele. E é muito importante que tenha 

essas pessoas lá do Entre Rios, dos assentamentos que agora não tem transporte escolar, tenham 

como vim aqui na sede. È muito mais fácil a pessoa pega o ônibus e ir gastar o salário lá em 

Santiago, do que vim ali do Entre Rios, aqui, gastar aqui no Capão do Cipó. Eu acho que o 

Executivo, juntamente com os nove vereadores aqui... E a gente tem que achar uma solução pra 

essa problema. É um problema fácil de ser resolvido, e aqui tem pessoas capacitadas que podem 

resolver isso. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente, colegas vereadores, findando dois mil e onze cabe a 

nós, legisladores, fazer uma reflexão.  E eu gostaria que a Administração municipal fizesse o 

mesmo. Hoje tem uma aura do que que é importante é o asfalto, na cidade. Hoje se tem uma aura 

do que é importante, é as obras de fechamento da praça da escola, ou da escola. Eu acho 

importante isso. Mas eu quero só lembra, e já vi vários colegas lembra e observei o discurso dos 

meus colegas que tem, ainda, produtor lá no interior do Município que não pode faze a  sua terra 

por que a patrulha agrícola não chegou lá. Nós, ainda, temos pessoas que tão hoje...passa sede se 

não ir o caminhão-pipa lá no interior do Município. Isso me chama atenção. Nós estamos 

enfrentando um problema que os universitários, que vão comanda o município nos anos futuros, 

estão com dificuldade pra anda...de paga o transporte escolar. Então, eu não tenho nada contra o 

asfalto, mas eu quero dizer que há uma inversão de valores dentro do nosso Município, e cabe a 

nós Poder Legislativo, cabe ao prefeito, faze essa reflexão. Será que nós estamos realizando o que 

é prioritário para o bem de nosso Município? Isso que eu quero fazer. Será que é o mais importante 

o que eu estou fazendo para a nossa Administração? Isso que nós temos que nos avaliza. Nós não 

podemos realizar tudo que nos pedem, nós temos que realizar o que é necessário para o bem-

estar do cidadão e, principalmente, aquele que mais precisa. Eu não preciso vê um município 

bonito, eu quero ver o cidadão bem e feliz virando dois mil e doze. Era isso, meu presidente, 

desculpe as palavras e até terça-feira que vem. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido 

PP: Eu volto aqui nesta Tribuna... Que bom que meus colegas estão me ajudando. Bati na patrulha 
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agrícola, o colega Érico comentou junto comigo, esse foi um trabalho que eu apresentei, aqui nesta 

Casa, sobre a patrulha agrícola. Também sobre a questão... Vereadora Regina, preocupada com o 

transporte no interior, também uma questão que eu apresentei aqui nesta Casa, uma preocupação 

muito grande. Foi no dia dez de outubro que a gente recebeu... Aliás, vinte e quatro do dez de dois 

mil e onze, em outubro. Nós recebemos da UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, 

um parecer. E até hoje o Executivo, jurídico, não mandaram nada pra essa Casa aqui. É uma 

preocupação muito grande, vereadora, não só sua, como minha. Eu já venho me preocupando 

muito antes de terminar o ano letivo, que certo transporte escolar oferecia uma carona. E hoje eu 

vejo o Entre Rios, vejo todo o município, os assentamentos, as pessoas de a pé. Então, tão indo à 

Santiago e não à Capão do Cipó, isso é muito preocupante, né? Eu estou preocupado, 

sinceramente. E o parecer da DPM está aqui. Abra uma licitação, não compareceu nenhum 

transporte, a prefeitura tem por obrigação e dever de colocar no interior. Não gratuitamente, pode e 

deve. Então está aí, é só botar os pés no chão e anda. E a coisa tem que funcionar, né? Por que o 

povo merece, né? Então é uma questão muito preocupante. Mas não esquecendo senhor 

presidente, eu quero fazer um grande convite, pra amanhã à noite, aqui no CTG General 

Gumercindo Saraiva, a Igreja Assembréia de Deus, estará fazendo um grande culto de louvor e 

adoração. Aí grandes empresários dando testemunhos, grandes pastores, aí do estado, está 

chegando aqui em Capão do Cipó amanhã, portanto. Na pessoa do pastor Carlos Calone ali, até 

me pediu, e a gente vai se fazer presente amanhã. Cinco reais o risoto, venham ali, é... ver os 

grandes empresários dar testemunhos, que perderam tudo o que se tinham, né? Então, faça o 

favor de comparecer no CTG General Gumercindo Saraiva. Então tá, secretário, finalizando aqui, 

senhor presidente, o nosso secretário da agricultura, em vez de trazer cinco rolo, trouxe quatro. 

Então não tivesse trazido nada, não tivesse vindo aqui. Eu não fui convidado! Quero deixar bem 

craro que eu não fui convidado, pra essa reunião que teve aqui na câmara. Muito obrigado senhor 

presidente. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OF. 148/2011, da Secretaria de Educação, convidando vereadores e 

funcionários para o V Festcanção diz 22 de dezembro de 2011, às 18 horas no ginásio. OF. 

026/2011, da Secretaria do Meio Ambiente, solicitando empréstimo do Plenário para audiência 

pública dia 23 de dezembro de 2011, às 14 horas, para apresentação e aprovação do Plano de 

Qualificação Ambiental do Município de Capão do Cipó. OF. 024/2011, do COMDICA, solicitando 

empréstimo da câmara no dia 11 de janeiro de 2012 para a eleição do Conselho Tutelar, das 08:00 

às 14:00 horas. OF. 016/2011, da Secretaria de Agricultura, pedindo empréstimo Plenário para 

reunião  dia 20 de dezembro de 2011, às 14:00 horas. OFÍCIO 199/2011, do gabinete do prefeito, 

convidando vereadores e funcionários para o sorteio da Ação Premiada 2011 e show com a Banda 

Cia Show 4, dia 22 de dezembro, às 18:30 horas, no ginásio. OF. 106/2011, da Secretaria de 

Saúde, solicitando empréstimo do plenário para realização de audiência pública para aprovação do 

relatório de gestão, parte financeira do 3º Trimestre de 2011, dia 21 de dezembro de 2011, às 

09:00 horas. OFÍCIO 200/2011, do gabinete do prefeito pedindo desculpas pelo erro no 
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recebimento e abertura de correspondência da câmara de vereadores, enviada pelo Tribunal de 

Contas do Estado, e ao mesmo tempo reenviando a mesma para a câmara. OF. GAB. DG. 

8624/2011, do Tribunal de Contas do Estado, enviado Processo de Contas deste Município, 

exercício de 2009, para julgamento nos termos do § 2º do artigo 31 da CF. OFÍCIO 051/2011, da 

Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 069/2011. PROJETO DE LEI 069/2011, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder o não ajuizamento e o 

posterior cancelamento de créditos tributários e não tributários e dá outras providências”. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 066/2011, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a UFSM – 

Universidade Federal de Santa Maria – RS e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 067/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

adquirir imóvel que menciona e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  PROJETO DE 

LEI 068/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

especial e suplementar no orçamento do exercício de 2011”, vereador Ibanez Garcia a favor, 

vereador Diego Nascimento a favor, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Jairo Charão 

contra, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereadora Regina 

Weidmann a favor, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, após debates entre 

os vereadores.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 

27/12/2011, 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, 20 de dezembro de 2011. 

 

 

 


