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ATA N° 12/ 2012 (Ordinária) 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2012, 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 2012. 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 o 1º secretário para que faça a leitura da ata 11/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 10/04/2012, 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 e informa que o 

vereador Sergio Seifert não se faz presente, e que apresentará justificativa na próxima sessão. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade e ouvintes da 87.9. Agradece as pessoas do Capão do Cipó, principalmente, que ligaram 

e passaram mensagem, pois ocorreu ameaças a sua pessoa, com certeza de pessoas que não tem o 

que fazer. Diz que as ameaças continuam nos blogs. Diz que está aqui para defender o pequeno 

produtor e está tranquilo e vai continuar fazendo o seu trabalho. Não se intimida por pessoas que 

usam de um telefone para ligar para a Brigada Militar, tentando lhe tirar do meio político. Agradece ao 

povo que reza e liga, o que lhe dá mais força para trabalhar. Pede patrolamento na estrada do 

Gilberto, no Nova Esperança. Pede que seja recolocado a cobertura no abrigo escolar no seu 

Madruga, no Nova Esperança e no seu Eli, no 14 de Julho, que foi danificado com o vento. O 

vereador Jaques faz um aparte e diz que foi colocado hoje.  Pede que seja colocado água no 

assentamento Nova Esperança. Pede que seja verificado um abrigo na Tancredo Neves, tem folha 

solta, próximo ao doutor Antonio e uma lâmpada que está frouxa. Faz convite do CRAS a toda 

comunidade que se inscreva no curso de pedreiro e eletricista, a partir de dezesseis anos. Diz que 

terça passada não se fez presente na sessão devido a problemas de hipertensão, mas que deixou 

atestado na Casa. Pede que seja comprado ração e distribuída ao pequeno produtor, e que o que o 

governo do estado prometeu, só ficou na ilusão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e 

os ouvintes da rádio. Fala sobre a audiência na URI, com o Tribunal de Contas, a qual foi muito 

importante e que estão em ano eleitoral, o que foi muito proveitoso.  Parabeniza a rádio e os 

munícipes pelo baile dia dezesseis em comemoração aos doze anos do Município e onde foi lançada 

a 3ª Expocipó. Esteve hoje no Carovi e estão terminando o asfalto, onde quem ganha é a comunidade 

com a melhor qualidade de vida. Diz que depois vão dar continuidade nessas ruas que estão 

inacabadas. Diz que conversou com os moradores do Carovi, os quais lhe ressaltaram a diferença 
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que está hoje com o asfalto. E que estão muito contentes. Sobre o projeto da liberação da Rua 

Juvenal Garcia dos Santos, diz que o gerente do DAER quer ver para poder dar continuidade, onde 

amanhã o prefeito irá a Porto Alegre tratar sobre esse tema. Agradece ao pessoal do DEMAC pelo 

excelente trabalho que estão fazendo na rede de água. Parabeniza o secretário de obras e demais 

funcionários pelo patrolamento no Passo da Areia e do Carovi até o Passo do Cardinal. Pede a 

Secretaria de Obras que faça uma parada de ônibus próximo a propriedade do seu Adilson Stiler de 

Moura, no Nova Esperança, pois tem duas crianças e está chegando o inverno. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o 

senhor presidente e demais presentes. Faz reivindicação de colegas funcionários da Secretaria da 

Saúde, mais especificamente do cargo de auxiliar de consultório dentário – ACD, pois antes esse 

cargo recebia o salário base e mais quarenta por cento de insalubridade, sendo que após o concurso 

só recebe o salário base. Questiona o por que não está ganhando e pede nova perícia para ver se 

ganha vinte ou quarenta por cento. Analisa a questão jurídica e o histórico e atribuições são as 

mesmas, portanto deve ganhar até vir o perito. Ressalta que são só três funcionários, sendo o ACD e 

dois dentistas. Comenta sobre reunião com a AES Sul aqui na Casa, onde ficaram das duas horas até 

as quatro e trinta onde discutiram questões de queda de energia elétrica em nosso Município, onde os 

prejuízos, principalmente, são para os pequenos produtores. Cita o Entre Rios, assentamentos, 

Rincão dos Palharini e Passo do Tibúrcio, onde as maiores queixas são dessas regiões. Fala que o 

atendimento da AES Sul é bom, porém os problemas são com as constantes quedas de energia. Fala 

que devido a grande burocracia na hora que queima algum equipamento, a própria pessoa decida 

pagar por conta. Diz que a AES Sul falou quem em trinta dias fará vistoria na rede para ver o que está 

ocorrendo e vai mandar um relatório aqui para a Casa com as atitudes a serem tomadas. Fala da 

demora no atendimento do 0800, onde a pessoa fica em torno de cinco minutos só passando de 

ramal. Fala que o gerente foi muito solícito e falou dos investimentos feitos no Município, dos quais foi 

questionado se estava surtindo efeito. Diz que há postes na 377, caídos, desde a época da primeira 

reunião com a AES Sul e que ainda estão do mesmo jeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, 

colegas e ouvintes da 87.9. Sobre a sessão passada deixa claro ao colega Alacir a respeito da crítica 

de não ter nem um pinto pra dar água, que o colega faltou com respeito a sua pessoa. Diz que não se 

elegeu para vir falar da vida dos outros e se tiver que falar é da porta pra fora, na rua. Está aqui para 

defender o interior do Capão do Cipó, onde foi eleito e vai continuar seu trabalho até trinta e um de 

dezembro. Diz ao colega que talvez não tenha um pinto ou um porco por não ter tido um secretário 

decente na Secretaria de Agricultura para atender as necessidades dos pequenos produtores. Diz que 

está nessa Casa para fazer as reivindicações do povo, e entre o secretário que for irá pedir. Diz que 

ninguém irá lhe intimidar com discurso bonito, pois está para trabalhar pelo povo. Fala sobre a 

audiência com o vice-governador, onde foram reivindicados a liberação de cinquenta mil reais pra 
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Casa do Agricultor, que até hoje não foi liberado, mas espera que seja antes das eleições, assim 

como cem mil reias pra geração de renda, quarenta e três mil pra compra de lonas, quarenta e três mil 

pra compra das balanças, cinquenta e oito mil pro posto de saúde e quarenta e três mil pra Escola 

Macedo Beltrão, do Carovi. Diz que isso foi entregue em ofício ao vice-governador, pois estão sendo 

pagos pra isso, pra reivindicar o que é de melhor pro Capão do Cipó. Fala sobre a reunião da AES 

Sul, e muito bem colocada as palavras do colega Erico, pois estão pra discutir os interesses do 

Município e muitos prejuízos a comunidade está tendo,  a exemplo do Rincão dos Palharini, onde 

ontem lhe entregaram e só numa casa queimou dois freezer e uma geladeira, e vai levar três 

orçamentos pra ver se pagam. Ressalta que o rapaz da AES Sul disse aqui que pagariam. Diz que o 

prejuízo em todo o município é imenso com as quedas de energia elétrica e tem que haver uma 

solução, pois de discurso bonito e sem solução é a segunda vez que vêm nessa Casa. Diz aos 

cipoenses que recebeu emenda e passou, hoje, ao prefeito Froner, no valor de cem mil reais pra 

compra de equipamento pro Posto de Saúde, se alguém quiser cópia está a disposição, do deputado 

Afonso Hann, pra esse ano do Fundo de Saúde. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade presente 

e em especial a 87.9. Parabeniza todos os cipoenses e gaúchos, pois hoje é o Dia do Chimarrão e o 

Dia do Churrasco, uma tradição dos gaúchos. Pede que o Executivo faça roçada na beira das 

estradas, principalmente nas curvas do Rincão dos Vieira, onde já ocorreu até morte, para evitar 

acidentes futuros. Pede roçada nas curvas quem vai a Agrofel descendo a Juvenal Garcia, pois tem 

que parar pra poder enxergar, não enxerga nem indo e nem vindo. Pede roçaga, também, no Della 

Flora. Fez indicação para que o DEMAC estenda a rede de água até a casa do seu Áureo Vicente da 

Silva, no Entre Rios, e que é uma falta de respeito com aquele morador, pois são só seiscentos 

metros e ele disse que tem uma montoeira de canos da 2ª Expocipó, não precisa ser novos. Fez 

indicação para que os moradores do Bairro Santo Antonio recebam uma das três academias 

populares. Sabe que uma vai pro Carovi, muito bem destinada, uma na Julio Biasi e outra na praça. 

Pede que a da Julio Biasi vá para o bairro Santo Antonio, pois tem diversos idosos que necessitam de 

uma melhor qualidade de vida e evita de caminharem dois quilômetros. Diz ao colega Alacir que 

conforme o colega citou na última sessão que deixou a secretaria de assistência social com oitenta e 

quatro Bolsas Família, o colega está atrasado na informação, pois quando saiu em junho de dois mil e 

oito para concorrer, possuía duzentas e quatro recebendo e mais de quatrocentas cadastradas. Fica 

indignado com o colega, pois cobraram explicações sobre o rolo de lonas pras estufas que sumiu 

quando o colega Alacir era secretário e o mesmo não deu as devidas explicações. Diz que o seu 

Darci, do Sepé Tiarajú está com a estufa montada e esperando as lonas.  Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, comunidade presente, e em especial 

aos ouvintes da 87.9. Sobre a reunião com a AES Sul diz que questionou o pessoal e eles informaram 
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que com relação aos poços artesianos, só daqui a seis meses para funcionar, e que a Universalização 

primeiro o município paga e depois a empresa reembolsa os cofres públicos. Diz que existem poços 

‘fantasmas’ e que as pessoas continuam puxando água. Tem famílias que estão a mais de dois anos 

inscritos na Universalização e ainda não veio ninguém da AES Sul na casa, sinal de que nem 

mandaram projeto daqui e que, provavelmente, essas pessoas vão esperar mais dois anos. Diz que 

temos poços abertos e nem previsão de chuvas nós temos. Diz que tem um caminhão do estado que 

estragou e o Galvão lhe disse que vão levar embora, e o motorista já foi embora. Diz que nem a 

manutenção o município faz. Diz que o Executivo tirou cinquenta e um mil das cestas básicas e caixa 

d’água pra botar em diesel, sendo que não deu nem um litro com dinheiro do Município. Quer saber 

onde estão as cento e vinte cestas básicas das quinhentas e sessenta que foram licitadas. Diz que 

mandaram tirar nota e depois cancelaram essas cento e vinte, ficando só quatrocentas e quarenta. 

Diz que a crise vai ser daqui a seis meses. Diz que quinhentas e sessenta cestas a setenta e nove 

reais, dá quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais, e cortaram nove mil quatrocentos e oitenta 

reais. Diz que desses que cortaram compraram em torno de cinquenta caixas d’água, o que é muito 

dinheiro só pra essas caixas. Diz que se preocupa com isso. Não é contra a feira, só que gastar 

quatrocentos e cinquenta mil para vender o que e para quem? Diz que quando o prefeito prometeu a 

pastagem estava junto com o Jairo e o colega Alacir era secretário, só que até agora nada.  Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, em especial dona Lurdes, sua sogra e os ouvintes da 87.9. Comenta sobre a festa em 

comemoração aos doze anos do Capão do Cipó e parabeniza o pessoal que participou da festa 

organizada pela administração. Diz que nada mais justo que comemorem, pois é uma festa dedicada 

à eles. Parabeniza o lançamento da 3ª Expocipó e deseja sucesso e que o presidente faça a feira com 

os pés no chão. Diz que não é contra a feira, mas em ano de crise e dificuldades financeiras que 

estamos passando, e concorda com o colega Jaques que a crise maior ainda está por vir. Sobre os 

Agentes Comunitários de Saúde diz que sua indignação é enorme, pois até agora não contrataram 

perito. Diz que é um direito deles e, talvez, os do PIM também tenham direito a receber insalubridade. 

Se indigna que a ACD também não ganha. Diz que eles não podem cortar e esse pessoal em o direito 

de ganhar retroativo esse dinheiro e irá fazer falta em outras secretarias. Não sabe se a Secretaria de 

Obras está recebendo, mas a perícia só vale por um ano. Diz que  a Secretaria de Saúde, desde 

novembro, se inclui no programa DEMAQ, que o Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade, e 

pelo que sabe o dinheiro está vindo e pode ser usado, sim, pra pagar insalubridade, pois é pra 

melhoria de qualidade de saúde. Sobre as quarenta casas que estão por vir para o Município, já tem 

pessoas oferecendo casas em troca de voto e os vereadores tem que averiguar. Diz que como 

vereadores da oposição e da situação, também, tem que ver isso, pois é dinheiro federal e vão 

denunciar se isso está acontecendo realmente. Quer saber os critérios para receber as casas. Diz que 
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é dever do vereador fiscalizar, pois recebem para isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR SERGIO SEIFERT (PMDB): O vereador não se fez presente na Sessão. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, e 

ouvintes da 87.9. Parabeniza a comunidade do Carovi pelo belo asfalto. Diz que é uma maravilha pra 

comunidade que está tendo melhorias e estão muito contentes. Diz que isso está sendo feito através 

de uma administração séria e que será cumprido até o fim o que foi dito que seria feito. Diz que foi 

iniciado os dois pavilhões e mais o prédio da Secretaria de Agricultura e o Galpão Crioulo, da feira. 

Diz que o espaço está curto, mas será concluído. Diz ao colega Jairo que o colega disse na sessão 

passada que o pessoal da Secretaria de Agricultura mentiu, e o colega como vereador pela ética não 

faria isso, pois tem artigo Regimento Interno que diz que o vereador tem que medir as palavras. Diz 

que não foi pago mil e quarenta e oito reais, nem mil quatrocentos e oitenta, foi mil seiscentos e 

quarenta e nove pra empresa, só que foi via on-line e essa empresa não tinha conta jurídica daí 

retornou, mas foi repassado o dinheiro de volta. Diz que ninguém mentiu na Secretaria da Fazenda, 

nem na tesouraria. Diz que está esclarecendo, pois tem boatos que o pessoal da Secretaria que não 

paga, o que não é verdade, pois o dinheiro não é deles e prestou o serviço e tem que receber. Diz que 

o DAER liberou a Juvenal Garcia, só que exigiu o projeto da prefeitura, pois eles tem que aprovar o 

projeto devido a altitude que tem que ter de pedras, ou não deixa fazer, pois tem que ser nas normas 

do DAER. Coloca ao colega Ibanez que talvez não seja o melhor secretário de Agricultura, mas 

enquanto recebeu dois prêmios como secretário, o colega, com certeza, não deve ter recebido 

nenhum. Defende e sempre defendeu o pequeno produtor, e vereador que bota emenda pra tirar 

dinheiro da Secretaria de Agricultura não devia ser vereador. Diz que esse tipo de vereador prejudica 

o pequeno produtor. Diz que os produtores não vão receber a aveia que os colegas estão cobrando, 

pois com certeza a maioria dos colegas aprovou a emenda do vereador Ibanez. Diz que vai pedir ao 

presidente para ler na próxima sessão a emenda e ver quem votou, pro povo ver quem defende aqui o 

pequeno produtor, mas na hora de ferrar, ferra e depois vem querer defender. Diz que isso não é 

atitude de vereador. Diz que o pessoal do IBGE foi três vezes na casa do colega Ibanez e não o 

achou no Rincão dos Palharini. Diz que defende o vereador que mora no Município, e que se os 

técnicos do IBGE não acham a pessoa, com certeza ela não mora no município. Diz que é de acordo 

que o prefeito troque secretário, mas que é de acordo que o povo troque vereador, também e tá bem 

perto disso. Diz que é uma arma que o eleitor tem na mão e irá usar vereadores que venham defender 

o pequeno produtor na realidade e não vem aqui usar discurso e na prática fazer outro. É o que 

pensa. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Bancada PMDB: Diz que votou a favor da emenda do colega Ibanez, pois a prefeitura através do 

deputado Heinze recebeu uma F350 pra Agricultura, que não sabe se o colega Alacir ou o Executivo 

direcionou pra Secretaria de Obras. Portanto, entendeu que não havia necessidade desse dinheiro. 

Sobre as quarenta casas populares no Capão do Cipó ficou feliz e triste, pois o prefeito não precisava 
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ir a Brasília, onde cita a prefeita de Unistalda, do PP, que disse no blog Unistaldense que não iria, pois 

poderia ser assinado em Porto Alegre, que era só pra ganhar diária ir a Brasília. Diz que é 

responsabilidade dos vereadores, junto com o Executivo ver os critérios da distribuição das casas, 

pois tem pessoas que vão disputar o legislativo e estão dizendo que pra ganhar a casa a pessoa tem 

que o acompanhar. Diz que na rua o pessoal fala isso. Pergunta se essa é a  forma de administrar? 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Diz ao 

colega Alacir que continua, nessa Casa, com o mesmo discurso e a mesma linha, e que o dia que o 

senso esteve aqui, os funcionários da Casa estão de prova que estava aqui, e o colega está faltando 

com a verdade, pois tem mania de achar que sabe tudo.  Diz que os vereadores deveriam estar aqui 

na Casa ao menos uma vez na semana. Pede que se coloque um livro ponto pra ver quem vem aqui 

na Câmara, pois tem vereador que só vem na terça-feira. Não se elegeu vereador pra ser secretário, e 

sim pra discutir os interesses do Capão do Cipó. Diz que a mágoa do colega Alacir é por ter várias 

emendas colocada pelo vereador Ibanez a exemplo de duas ambulâncias, da Consulta Popular, 

realizada pelo presidente Ibanez; cento e setenta caixas de abelha, entregues pelo colega fazendo 

politicagem barata na sua camioneta, com apenas emenda de dois mil reais a mais da agricultura; um 

carro do Conselho Tutelar; mais cem mil reais pra saúde está chegando. Diz que tudo isso agradeça 

ao vereador Ibanez. Será que o colega não poderia ter colocado ao menos uma emenda, ou voltasse 

a cadeira pra ser veredor, que o povo elegeu para fazer algo pela sua comunidade, ou foi pra ser 

secretário e ganhar três vezes mais que vereador? Diz que isso a comunidade tem que analisar, 

também. Diz que produz aqui e só de soja, esse ano, com toda crise vai entrar nas cooperativas 

setecentos e oitenta sacas de soja. Tem três livros no município. Diz que tem gente que nem 

comenta. Pede para sair do Conselho de Ética e diz aos colegas Regina e Jairo que fazem parte do 

conselho, que se não por moral e respeito na Casa, vai descambar. Espera que o presidente tome 

atitude, pois tem que se ter respeito com os colegas e ouvintes que estão em casa. Não é o dono da 

verdade e a cadeira está aí e o povo que escolha seu representante, mas que trabalhe por eles com 

hombridade e moral e não fazer o que fizeram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Está contente com a chegada da camionete do 

DEMAC, espera que vá para lá, pois é verba da Secretaria do Meio Ambiente que não pode ser 

desviada. Solicita troca de lâmpada em frente a casa da Cleusa, nas casas populares, pois até um 

tombo ela caiu. Também na esquina da dona Janete da Rosa precisa reposição de lâmpada. Sobre a 

caixa d’água do Rincão dos Vieiras, que o ex-secretário Alexandre Voltz fez o levantamento das 

moradias onde precisava chegar a água e precisa altura na caixa de vinte e cinco metros e estão 

pondo uma de dez metros que não atender a metade do povo. Será que não está na hora de fazer  

bem feito agora, ou vão licitar mais uma empresa pra ganhar mais dinheiro do Município? Sobre o 

asfalto do Carovi está bonito na frente da escola, mas no fundo fizeram quatro metros, meia rua, e a 

curva é uma vergonha. Diz que estão discriminando moradores, pois uns ganharam bonitinho e outros 
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um lixo de asfalto e terão que pagar a mesma quantia. Diz ao colega Alacir que seu termo foi meio 

grotesco em dizer mentiroso, então diz que faltaram com a verdade, pois a pessoa lhe disse que a 

mandaram duas vezes no banco e não estava lá, na terceira foi e faltava um tanto do recurso a ser 

pago.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 

Vice-Presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Pede 

que seja levado três cargas de pedra pro seu Oríbio, na Sepé, pra ele por na chegada do tambo de 

leite. Diz que o Claudio da Silva, no Nova Esperança, pede que seja empedrado a entrada de sua 

casa, pois cascalharam a estrada e não botaram. Diz que ele lhe disse que acha que é por que é 

presidente do PT. Diz que o Serginho pediu pra falar na Câmara que aí ele fazia. Sobre as casas 

pede que o povo não vá na conversa. Diz que no começo da administração Froner foi prometido 

cinquenta casas populares e até agora nenhuma foi feita. Diz que as pessoas gastaram dinheiro com 

documentação e não chegou as casas. Diz que pra essas quarenta as pessoas têm que se inscrever 

e quer participar da seleção. Diz que a Dilma disse que muitos municípios foram cortados e no Rio 

Grande do Sul só oitenta e seis ganharam, sendo que aqui quem repassa é o estado. Sobre a feira e 

o pavilhão de madeira, quer saber por que só uma empresa que vai fazer tudo, sendo que pegou 

várias obras a quase um ano e nem terminou a praça. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Votou a favor da emenda do colega Ibanez, devido ao repasse da F350 pra Obras, 

então entendeu que não precisava. Diz que não é contra a agricultura, pois também seu marido é 

agricultor e move esse Município. Sobre as pessoas que ainda estão sem água diz que é uma falta de 

respeito com o povo cipoense, pois já vamos pra quatro anos de administração Froner e os poços 

falta encanamento e parte elétrica. Diz que a  Secretaria do Meio Ambiente é uma piada, e que ainda 

não avalia essa secretária, mas entra um e sai outro e a coisa não anda. Ressalta que ganham um 

dinheirão pra nada. Pede que seu Osvaldo Froner tome providências, pois os munícipes estão 

cansados esperando água. Parabeniza o povo do Carovi pelo asfalto, seja ele como for, só que nada 

mais que obrigação desse governo em fazer, pois em dois mil e um o orçamento era de três milhões 

de reais e não tinha posto, câmara, nada, e, agora, são onze milhões de reais, tem mesmo é que 

fazer algo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada 

PP: Responde ao colega Ibanez, pois conseguiu uma emenda do 292 de  cem mil reais do Luiz 

Carlos Heinze, outra emenda de cem mil onde veio duas grades, duas plantadeira e duas globe e 

mais uma emenda pra enfardadeira e enleadeira e ensiladeira, tudo pra agricultura. Diz que defende o 

pequeno produtor. Coloca  que defende muito a água, só que lembra os colegas que o Vulmar Leite 

perfurou poço, no Rincão dos Mamoneiro, e ficou oito anos e não botaram bomba, sendo que a que 

colocaram queimou, pois a luz era fraca. Diz que quem colocou água pro ex-prefeito Serafim e pro 

Erico Rosado foi Osvaldo Froner, que trocou a bomba que estava queimada e trocou o transformador, 

através do Elisandro, e o seu Moacir trocou o poste. Diz que a água vai ser colocada, e todos os 
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poços que o Froner faz será com outorga. Ressalta que o da administração passada pagaram outorga 

e não foi feito, perderam o dinheiro. Diz pra Regina que falou que tem gente oferecendo casa em 

troca de voto, mas tinha gente que fazia cirurgia pelo posto de saúde e cobrava voto, cirurgia de 

criança. Diz que tem provas disso. Pede desculpas se falou besteira, mas costuma falar a verdade, 

pois quem fala a verdade até Deus protege. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Diz aos colegas que não vivemos num Município de 

desabafo, e sim num município próspero. Pede que sua Bancada se una, pois são quatro 

progressistas que devem trabalhar pelo povo cipoense. Sobre as emendas são bem vindas. Sobre as 

obras do Capão do Cipó a administração está fazendo. Sobre os veículos que estão chegando 

ninguém fala, antes falavam que eram caco. Diz que está chegando academia popular que não se 

teve em outros anos; praça remodelada; asfalto na cidade; comunidade do Entre Rios satisfeita com a 

administração Froner. Pede que trabalhem pelo povo e deem as mãos, pois aqui não é lugar de 

desabafo. Diz que, talvez, tenha sido um ignorante nessa Tribuna, mas que não será mais, pois é 

muito feio. Diz que quem fez, fez, e o povo dá a resposta. Pede que se voltem ao povo de Capão do 

Cipó e não a fofocas e intrigas. Diz que as casas populares é para esperar chegar pra depois começar 

a falar, é cedo ainda, pois o projeto recém está tramitando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas 

e da matéria em pauta: OF. Nº 020/2012, da Secretaria de Administração, enviando ofício circular 

017/2012, da Promotoria Eleitoral de Santiago, encaminhando recomendação nº 003/2012, para 

conhecimento das vedações legais quanto à propaganda eleitoral em espaços públicos.  INDICAÇÃO 

021/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 022/2012, do vereador Jairo 

Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 023/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 024/2012, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 013/2012, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício 

de 2012”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente avisa que se o Executivo não fizer a 

retirada do Projeto de Lei 005/2012, que faz dois meses e meio que tramita na Casa, vai pedir que o 

Líder de Governo retire na próxima sessão, pois esteve em Porto Alegre com o vereador Ibanez e lá 

foram informados que poderia ser uma microfilmagem do banco e que não queriam a devolução do 

dinheiro, a qual o Executivo já conseguiu essa microfilmagem. Após o vereador Alacir Dessoe diz que 

o senhor prefeito estará amanhã em Porto Alegre vendo isso. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima Sessão que será dia 30/04/2012, segunda-feira, devido ao feriado do Dia do 

Trabalho, 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 o 1º 

secretário da Mesa. Capão do Cipó, 24 de abril de 2012. 


