
02 

 

                     

 

ATA N° 02/ 2012 (Ordinária) 

Aos 07 (sete) dia do mês de fevereiro 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 a primeira  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 01/2012, da Sessão Extraordinária do dia 26/01/2012, 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 José Rodolfo de Brum 

está assumindo, hoje, como suplente, pois o titular, vereador Alacir Dessoe, assumiu a 

Secretaria de Agricultura, e informa que o mesmo não precisa fazer o juramento legal de 

acordo com o Artigo 105, § 3º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Após o 

senhor presidente informa que somente os representantes do PT e do PDT farão uso de seu 

tempo de liderança durante a sessão de hoje, devido os demais não terem protocolado ofício 

na secretaria, e pede que o façam para a próxima sessão. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, colegas vereadores, 

comunidade que se faz presente. Cumprimentar os ouvintes da 87.9, após trinta dia eu 

considero féria. Sempre fui contra esse tal de recesso pra vereador, mas, pra mim, continuei 

fazendo o meu trabalho, costumeiramente, e não deixando de chegar até esta Casa pra ver 

os anseio das comunidade. Senhores e senhoras, portanto ocorreu no dia vinte e seis de 

janeiro a eleição da Mesa Diretora. Quero dizer aos ouvintes, ao meu Partido Progressista, ao 

presidente do meu partido, ao prefeito do meu partido, ao povo de Capão do Cipó, que da 

minha pessoa essa traição que aconteceu aqui, nessa Casa, não partiu por parte deste 

vereador. Por que tenho vinte ano de Partido Progressista, oito ano de vereador. Esta 

calúnia, esta injúria que fizeram deste vereador, eu tenho certeza que eu tenho um homem 

poderoso que está no céu e na terra, que irá julgar quem fez e quem vai merecer. Meus 

amigos e minhas amigas do Capão do Cipó, quero dizer a vocês que estou muito magoado 

por certas pessoas falar do meu nome, tentar jogar o meu nome com o povo de Capão do 

Cipó. Isso pra mim é o processo que se inicia como se quem acha que seja uma derrota do 

vereador Antonio Jardim, mas tão enganado. Eu sou um homem de responsabilidade. Tenho 

um compromisso muito sério com o meu partido, digo a vocês. Concorri a primeira eleição, fui 
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derrotado nas urnas. Fiquei somente trabalhando na minha residência sem um salário 

mensal. A qual tive oportunidade de com...de ser convidado por outros partidos político para 

fazer parte da Administração do primeiro mandato. Mesmo não tendo um salário, este 

cidadão chamado Antonio Jardim se manteve na sua residência, trabalhando até que 

chegasse a essa câmara num ano, após quatro ano seguinte. Quero dizer não seria agora, 

neste momento, no momento de prena, quase, eleição, aonde sou pré-candidato a vereador, 

pelo meu partido e pelo povo de Capão do Cipó, se bem me conceder esta vaga. Quero dizer 

ao povo de Capão do Cipó, estou com a consciência tranquila e limpa, e  de braços aberto 

pra dá escrarecimento a quarque cidadão, a quarque cidadona e o povo cipoense de Capão 

do Cipó. O que fizeram comigo, o que me jogaram com o povo, me jogaram com a sociedade 

de Capão do Cipó, eu tenho certeza absoluta que irão receber. E volto a frisar aqui meus 

companheiros e, principalmente, ao presidente do meu partido, se todas as obra que eu 

conquistei, durante este mandato, foi, hoje,  no meu governo. Foi no governo Osvaldo Froner. 

Melhoria da escola do Entre Rios, troca de nome da escola do Entre Rios, que passou a se 

chama Vilma Batista do Nascimento Veiga, abrigos escolares no Entre Rios, 

encascalhamento na vila do Entre Rios, encascalhamento nos trechos mais precários dos 

assentamento, pedido de pontilhões nos assentamento, melhoria nos quatro canto da cidade, 

partiu do meu governo do Partido Progressista. E eu quero dizer pra vocês: não levo mágoa  

e não deixo mágoa, e continuo honrando o meu partido. Enquanto o meu partido me der 

oportunidade de eu estar defendendo a bandeira do Partido Progressista, esse soldado não 

deixará a bandeira do Partido Progressista cair. Isso eu digo para vocês. Que houve uma 

traição, aqui nessa Casa, houve. Não sei por quem, meus amigos. E não posso calunia 

ninguém, por que quem caluneia não merece, como se diz assim, a salvação. Mas pare de 

usar o meu nome! Pare de denegrir a minha imagem! Por que eu sou um cidadão de cabeça 

erguida e tenho a consciência tranquila. E, se Deus quiser, novamente eu volto a frisar, se o 

Partido Progressista oferecer condições pra que eu possa ser soldado do partido e defender 

a bandeira, eu sou um pré-candidato em dois mil e doze, se Deus quise. Muito obrigado, e 

até terça que vem. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a nossa rádio Cipoense, comunidade que 

está presente hoje, jurídico dessa Casa, o jornal Expresso Ilustrado, o Folha. Meu boa noite a 

todos. Quero, primeiramente, aqui hoje, venho, tava em recesso, fala um pouco sobre o 

nosso plano de governo, das obras que o nosso município está...o nosso prefeito está 

fazendo. Temos aqui os projetos de grande importância, hoje, nessa Casa, o 003 de dois mil 

e doze, do gestante, o 002 que é da...dos ônibus, temo, aqui, da feira o 004. Temo vários  

projetos de investimento no nosso Município. Isso quer dizer que isso pra nós é o 
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crescimento da nossa cidade. Também tenho aqui, não posso deixa de comenta, também, do 

nosso oitavo campeonato municipal que aconteceu no mês de janeiro. Quero parabenizar 

todas as equipes que compareceram, que participaram. Enfim, que tiraram o primeiro, 

segundo, terceiro, quarto lugar. Também tivemo a eleição do Conselho Tutelar no nosso 

Município, a todas as pessoas que foram em busca de voto, que conseguiram, as su...as 

suplentes, as pessoas que participaram, que deram o seu nome, também, tão de parabéns. 

Quero deixa todo aqui o meu abraço à elas, que é que nem uma eleição, coloca a cara pra 

bate. Isso é muito importante. Também temo o nosso informativo que foi lançado nessa 

semana passada. Tenho aqui, colega Ibanez, nós comentando, hoje, sobre traição de 

câmara, sobre isso. Eu só tenho a dize assim ó: que nós, eu vou pedi em nome meu e do 

senhor, que temo que muda o nosso Regimento Interno, que nem acontece em outras 

câmaras, em outros lugares, outras cidades da região. O voto tem que ser transparente. 

Chega aqui é aberto: Eu voto em fulano de tal, e pronto! Eu, contigo colega, peço uma 

indicação pra próxima  sessão, para que nós, colegas, seje transparente, de olho a  olho, de 

cara a cara. Sobre traição eu não vou comenta. Isso tudo que se faiz aqui na Terra, paga na 

Terra! Não vou citar nome de ninguém pra não cometer injustiça. Isso tudo que foi tratado, 

não foi cumprido, isso faiz parte da política. Mas tudo que se fez na Terra, vai paga na Terra! 

Isso Deus  não tá dormindo! E ele tá bem acordadinho e tá vendo. Tá vendo o que tão 

fazendo com a gente. Mas a gente na vida pública, acontece de tudo, a gente sabe. Mas não 

vou queima ninguém, não vou cita nome de ninguém pra não comete injustiça. Quero que 

seje, então, na próxima sessão, colega Ibanez, peço uma indicação pra nós ser transparente. 

Por que a nossa comunidade não merece isso. Merece o voto transparente, de olho a  olho, 

de olho a olho, e a nossa comunidade não merece isso. E, temo aqui, também, as patrola tão 

na localidade do Carovi, tão descendo lá pro Passo do Tibúrcio. Peço, também, patrolamento 

lá na Batalha, Rincão dos Beck, Passo do Valo. Enfim, em todas as localidade do nosso 

Município. E quero agradece o povo que veio prestigia aí. E olhe com carinho os nossos 

projetos, que tão na Casa, que é de bons frutos pro nosso Município, pro nosso povo. Que 

brigas interna temo que deixa de lado. Temo que pensa no crescimento do nosso Município. 

e, também, temo um projeto 005, que não podemo deixa de fala, também, de uma devolução 

de dinheiro que foi pegado em dois mil e dois pra construção de banheiros lá na localidade do 

Carovi. Foi...não foi prestado conta, temo aí, tem um bafafá, como se diz o colega Jaques, 

uma batata quente na nossas mão. Vamo ter que senta, discuti e vamos ter que aprova, 

senão a nossa prefeitura vai pro CADIN. Foi em dois mil e dois e já tá em quarenta e poucos 

mil, de juro. Isso é um absurdo! Não foi achado comprovante de nada. Não é de nossa 

Administração. Mas a gente é vereador, temo que s preocupa com o desenvolvimento do 
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nosso Município. E, se caso não aconteça, que isso seja a favor e aprovado, o nosso 

Município não receberá mais emenda federal. Eu acho que tá na hora de nós olha com 

carinho e vê o que aconteceu, o porque que não foi achado esses papel, esses comprovante. 

Alguma coisa errada tem. Mas como a gente, como se diz na vida pública, a gente tem que 

fiscaliza pra ter os fatos certo pra gente dar início ao nosso trabalho. Então, meu muito 

obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): O vereador fica com mais um minuto cedido pela vereadora Regina 

Weidmann. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, caros 

secretários, nossa saudação. Mas presidente, quero aqui inicia que eu já estava com 

saudade do nosso legislativo. E eu nunca vi passa, dura tanto e ser tão longo, trinta dias, 

como foi o mês de janeiro. Muito bem o vereador Antonio falou. Trinta dias ao qual o nosso 

Município neste ano enfrenta uma das maiores secas da história. Eu acho que desde que o 

Capão do Cipó foi emancipado, colega Rodolfo, nós não vivenciamos uma crise, a beira de 

uma crise, tão grande como está...como está ocorrendo no momento. E eu como legislador, 

como filho de agricultores, que representa, principalmente, a comunidade agrícola, eu 

esperava mais, e a comunidade esperava mais, por parte da Administração. E agora nós 

vamos fazer alguns comparativos. Eu gostaria de vê, meus senhores, e fiquei abismado 

quando recebi o informativo, e sou defensor do asfalto. Sou feliz e fico feliz quando o prefeito 

fala no asfalto da nossa cidade. Só eu queria lembra o prefeito que acho que ele anda um 

pouco desinformado. Que quando ele fala que investiu seiscentos mil reais, ele transferiu 

seiscentos mil reais, que vão ser pagos pelos contribuintes que moram aqui no Município, 

que moram no perímetro urbano. Isto sim tem que ser falado. São meio...mais de meio milhão 

de reais que o...cada contribuinte, que recebeu o acesso asfáltico, vai ter que ser pago. É 

uma obra importante? Claro que é. Mas quando fala dessa obra, fale do aspecto negativo, 

também, dela. O contribuinte vai ter que arca com os custo dessa obra, cedo ou mais tarde. 

Então a gente aqui só vem esclarece. Quando falam do informativo, eu até fico feliz quando 

falaram na questão dos açudes, e eu tenho que compara com o momento que nós tamos 

vivendo. Os únicos açudes que saíram, as grandes obras de irrigação, foi por parte do 

governo do estado do Rio Grande do Sul, em que entrou um projeto com oitenta por cento do 

estado e vinte por cento do produtor. Eu não enxerguei a Administração aqui. E eu quero 

aborda outra questão, senhores. Fiquei feliz quando vi o prefeito divulgando o ano, prestando 

contas ali num café colonial. E eu esperava com expectativa que o prefeito viesse anuncia 

projetos e melhorias pros produtores que tão enfrentando uma seca. Tem produtor de leite no 

Município que clama por uma retro escavadeira ir faze  seu bebedouro, e até agora não 

aparece. De cinco retros, hoje, de cinco retros que nós temos, não temos uma, somente, 
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funcionando. No período de janeiro eu acompanhei, tivemos no máximo duas retros 

funcionando. Tem funcionários públicos da prefeitura, que ao saí de férias, em dezembro, 

comunicaram os superiores: “ A retro tal tem que faze a parte de embuchamento. Nós vamos 

precisa dela”. O funcionário chegou de férias estava lá a retro no mesmo estado. Como é que 

fica o interior? O interior que produz, que paga os nossos salários? Que paga a imprensa 

falada e o prefeito? Que paga o informativo? Que paga a famosa rádio Verdes Pampas, que 

não é comunitária, que visa lucro, e é muito bem paga? Eu queria ver esses patrocínios 

distribuídos e perdoados as dívidas de milho dos nossos produtores, que em dois mil e onze, 

e agora em dois mil e dez, não colhemos nada, vereador Antonio. É triste a gente chega lá e 

o produtor de milho chega pra cobra: “Eu não tenho como paga! Eu não colhi nada em dois 

mil e onze!” E eu não vejo o Executivo em nenhuma atitude, em nenhum momento dá 

atenção pra esses produtores. Sabe o que eu vejo quando chega o produtor ali pra pedi uma 

retro, pra faze um bebedouro, que não tem água pra bota... pras suas vacas de leite, ou 

qualquer parte da sua pecuária: “Não, nós não temos licença! Nós não...não tem licença do 

Meio Ambiente!” Aí é uma  das obras de licenciamento, foi coloca um posto de combustível, 

um tanque de combustível na prefeitura municipal. Pra esta saiu licença. Agora, pro agricultor 

do interior que tá vendo a sua única renda, perdeu o milho, a produção de leite caiu mais de 

cem por cen...quarenta por cento, chega lá pra pedi uma retro: “Não, não pode! Nós não 

temos licença, e não podemos!” Senhores, vivemos numa situação de emergência. O reflexo 

dessa crise ainda está por vir , senhores. E o que que está sendo feito? Então, eu gostaria de 

dize o seguinte, queria receber a notícia, e dizer ao nosso prefeito: Não se preocupe com a 

sua reeleição. Não se preocupe em divulga o trabalho. Que tá fazendo isso. Pegue este 

recurso e invista lá no interior. Eu tenho certeza, e nós todos somos políticos, a sua reeleição 

tá garantida, se for isso. Mas eu ando cansado só de ver muita conversa e pouca ação. Eu 

quero ver mais ação, mais trabalho, principalmente no interior. Era isso, meu presidente. Meu 

muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero aqui 

cumprimentar o presidente dessa Casa, colegas vereador, vereadora, a 87.9, que vai ao ar a 

partir das nove horas com a transmissão da Câmara de Vereadores, e a imprensa que se 

encontra aqui presente, a Folha e o jornal Expresso, e a comunidade cipoense, secretários e 

funcionários, nessa tarde de hoje. Também, é nobre presidente que assume, desejo ao 

senhor sucesso nessa sua caminhada e que faça desse Poder Legislativo cada vez mais um 

poder malhor, de respeito e de dignidade è todos, que é o que nós, realmente, precisamos 

nessa Casa. Isso é a Casa do Povo, dos interesses que aqui é tratado, os interesses sérios, 

seu Luiz, o senhor já passou por aqui e sabe disso. E de muita responsabilidade a cada um 

de nós, é colocado sobre nossos ombros. Também, colega Diego, não...não tinha, nessa 
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noite, não faze um breve comentário. E eu lhe comentei antes que ia faze a sugestão ao 

procurador e ao presidente dessa Casa, pra que se todos os projetos que passam por essa 

Casa, é votado abertamente pra comunidade, eu acho que nada mais do que justo o voto do 

vereador pra escolhe seu representante nessa Casa, tem que ser aberto a todos, pra sabe 

quem é quem. Por que a gente não pode, no Poder Legislativo do Município nosso, rico, 

próspero, meu vereador Rodolfo, nós fica um duvidando do outro, se houve o voto ou não. 

Então eu peço, presidente, a alteração, imediatamente, um dos pedidos, que seja alterada a 

Lei Orgânica do Município do Capão do Cipó, e que os voto dos vereador pra próxima 

legislatura seje aberto. Que o voto, vote e amostre em quem tá votando. Que não fique 

dúvida sobre os voto que aqui é dado nessa Casa. Também, Serginho, eu quero dirigi a sua 

pessoa que, hoje, está no comando das obras, que eu sube. Espero, Serginho, que seje 

concluído esse calçadão aqui. O prefeito deu a palavra, hoje, que tá em início, foi licitado o 

maquinário e a gente espera, sim, que essa obra tenha o início não na terça-feira e na 

segunda, mas tenha continuidade. E é isso que espero de ti. Eu sei da tua competência, 

Serginho. Eu sei que vão toca essa obra, o dinheiro tá depositado. É uma emenda federal, o 

resto é de todos os vereador que economizaram na gestão passada. Então eu espero, 

realmente, que não só essa, mas que todas as obras tenham início e o fim. Que não comece, 

apenas, mas que termine. Também, Serginho, eu tenho aqui que...que dize aos pequenos 

produtores do Município, que eu recebi um documento, aqui, onde tu teve a trinta dias a 

frente da Secretaria de Obras, não, re...é...da Agricultura, refazendo aqui a...a minha palavra, 

e...e tá aqui o caminhão pipa atendendo os moradores, está aqui o pedido de calcário pra 

vários produtores do Capão do Cipó. Eu espero, Serginho, é uma reivindicação de tantos 

vereador dessa Casa, pra que o pequeno produtor rural receba calcário pra calcaria a sua 

terra. Isso foi uma promessa nossa. Temo que assumi as nossas responsabilidade, e eu 

espero que isso aqui saia do papel e chegue o calcário que vai atende o pequeno produtor 

rural do Município do Capão do Cipó. Eu digo mais, colegas vereadores, aqui o comentário 

do colega Erico a respeito do...do boletim informativo. Eu acho uma coisa, meus colegas, e  

penso, tenho o meu pensamento. Cada um aqui diverge sobre ideias e os pensamento, 

colega Rodolfo. Mas eu digo uma coisa: que bom quando sai um boletim  informativo, que 

bom que o morador paga os seus impostos. Pelo menos o morador tá vendo pra onde vai seu 

dinheiro, que é empregado em obras no Capão do Cipó. Isso eu fico feliz. Que quando os 

morador pagam e o dinheiro é colocado no que  a gente tá vendo, a gente tá vendo que o 

dinheiro da gente não é jogado fora. Isso que eu quero dize a vocês. E quero dize que esse 

boletim informativo é bom que o povo veja o que tá sendo feito. Faça o comparativo e veja o 

que é melhor pro Capão do Cipó. Por que só quem decide o futuro e o melhor, é o povo. Meu 
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muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador fica com mais um minuto cedido pelo vereador Sergio 

Seifert. Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora dessa Casa, 

munícipes que, novamente, nos honram com as suas presença, neste ano de dois mil e doze, 

que temos certeza, cada vez mais, esse Plenário vai tá cada vez mais cheio. Por que é um 

ano eleitoral e aqui vai ser discutido projetos futuros pro nosso Município de Capão do cipó. 

Em especial a todos os ouvintes da Cipoense 87.9, que lá em casa está o nosso pessoal, 

nossas famílias, nossos munícipes, escutando a transmissão aqui da Câmara de Vereadores 

de Capão do Cipó. Senhor presidente, eu começo pedindo que direcione a Secretaria de 

Agricultura pra fazer o bebedouro tão esperado lá no Rincão do Progresso, pra residência do 

proprietário, seu Nelcindo Brum, lá no Arlan. Que foi pedido, foi pago a um ano atrás, e até 

agora não foi. Ele ficou triste quando viu a retro lá nos vizinho fazendo bebedouro pra todo 

mundo, e ele que pagou, não foi. E ele quer deixa um recado aqui pro prefeito municipal do 

Capão do Cipó: se precisa ele vota no Osvaldo Froner pra faze essa hora de retro que ele 

pagou e até hoje não vai. Deve ser isso. Deve ter sido por que ele voto contra essa 

administração que taí que não foram faze pra ele. Também, senhor presidente, aqui um 

munícipe me ligou, antes, dizendo que ouviu pelas rádio, até o prefeito falando no 

investimento de mais de quatro milhões e meio, em dois mil e doze, pro Município de Capão 

do Cipó, em obras. E ele quer sabe se nesses quatro milhões e meio vai ter um descontinho 

no IPTU, vai te um descontinho nas suas águas. Por que calaram a unha. Fizeram o que não 

deviam. Os IPTU mais caro que nós temo na região, tá aqui no Município de Capão do Cipó, 

que arrecém tá se criando! O informativo, meus senhores, pra vocês terem uma ideia, eu 

considero isso aqui uma das maiores mentiras pregadas no Capão do Cipó. Aqui está o 

dinheiro do povo. E eu digo pra vocês, e provo. E vocês que receberam, quem não 

receberam, retire, que tem maços ali na prefeitura, desse informativo. Aqui, numa página, 

vocês podem vê, acompanha comigo aí ó, diz que vão ser feitas, em dois mil e doze, dez 

salas de aula na escola Júlio Biasi. Logo adiante diz que, em dois mil e doze, de novo, 

repetindo, será construído cinco salas de aula na Escola Júlio Biasi, em dois mil e doze. 

Então o povo quer sabe junto comigo, se é dez, se é cinco, ou se não é nenhuma. Mas não 

minta, no próprio, no próprio informativo! Outra mentira. Querem vê outra mentira? 

Acompanhe quem tem o informativo, em casa: “Um sonho da comunidade que enfrentava a 

poeira e o barro, tendo acabado o problema, e sem nenhum custo aos munícipes”! Querem 

dizer o quê o asfalto que taí, com dinheiro do povo, não precisa pagarem! Eu digo o seguinte: 

quem está recebendo pavimentação em sua casa, não precisa paga. Palavra do executivo 

municipal, aqui nesse informativo cipoense. E tem tantas coisas que a gente pode discuti. Até 
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bom que coloquem pro povo as próprias mentira que eles pregam. Tá aqui! O informativo, 

quem recebeu, quem está recebendo, pode comprova com seus próprios olhos. Outra 

mentira: diversos colegas, até eu me lembro aqui, mais seguido foi o Antonio Jardim, criticava 

as redes de água feita pela administração anterior, algumas feitas com manga. O motivo eu 

não sei, se foi errado. Sei que tinha água pra...pras pessoa. Se foi com manga, ou não foi, 

tinha água. E eles disseram, inclusive o nosso colega Antonio dizia, que isso aí jamais ia 

acontece na administração. Ora, onde é que se viu faze uma rede d’água com manga! A 

dona Lucinéia, o motivo nós não subemo, tem água. Mas com manga preta. Dessa 

administração. Então, por que fazerem uma coisa dessas? Não façam! Não falem coisas que 

não devem! Por quê? Disseram que não iam faze com manga preta e, agora, a mo...a 

senhora lá, sua família, graças a Deus, de tanto nós brigarmos aí nessa Tribuna, recebeu sua 

água, com manga preta. Por que que, agora, estão colocando manga preta? Eu quero, aqui, 

deixa o meu grande abraço, né, aos participantes do oitavo torneio de futebol municipal de 

campo do Capão do Cipó. Em especial aos campeões, Real Madrid e Associação, e a todos 

os outros que participaram. Quero, também, deixar um grande abraço a todos os 

conselheiros tutelares que se elegeram para esse triênio, dois mil e doze, dois mil e treze e 

dois mil e quatorze. E dizer que nós confiamos no trabalho desses conselheiros, 

principalmente pessoas que se reelegeram, como a...eu quero cita aí o nome da Carine que  

fez um trabalho exemplar, né, muito apoiado. E, se ela não fosse competente, não tinha se 

reelegido. Um grande abraço, amiga Carine. Devolvo a palavra à Mesa. Volto no meu tempo 

de liderança. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Vice-presidente em exercício, demais 

colegas vereador, colega  vereadora, comunidade que faiz presente, o jornal O Folha, o 

Expresso e o nosso pessoal aqui que tá participando na primeira sessão de dois mil e doze, e 

a nossa radio aí, comunitária, 87.9 e o nossos ouvintes logo mais. Meu boa noite a todos. A 

gente fica preocupado, a gente começa, é o ano de dois mil e doze, arrecém nosso colega 

Erico falou, a maior seca. Eu faiz vinte e cinco ano que eu moro no Capão do Cipó. Não tinha 

dado, nessa época ainda, uma seca dessa. Principalmente que não temo nada dado no 

Município. Milho não tem, a pequena propriedade que colhe feijão, não colheu, batata-doce, 

nem mandioca, muita poucas pessoa tem. Soja nem se fala. Taí, algum periga colhe um 

pouquinho, outros nada. E eu fico preocupado, que nóis só pensemo, principalmente o 

Executivo, pensa só dinheiro vindo de fora. Eu sempre falei: se a gente não sube administra o 

que tem em casa, não tenta  administra a coisa dos outros. Por que isso ninguém sabe se 

vem ou não. Essa é a minha preocupação. Se tu tem um salário, tu ganha quinhentos, tu 

veve com aqueles quinhentos. Não tenta quere ganha quinhentos na...que o outro não vai te 
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dá os outros quinhentos. E a minha preocupação é o seguinte: o nossos produtor, todo 

mundo sabe no nosso Município, a pequena propriedade, os assentamento, leite ninguém tá 

tirando mais, por que não tem pasto. Água muito pouco. Essa administração, a verdade é 

uma só, eu tava junto na Progresso, o prefeito prometeu, tava o secretário do Meio Ambiente, 

o Henrique, secretário de Educação, tá aqui e ele tava junto. O prefeito prometeu que ia bota 

água lá na Sepé Tiarajú, faze por fora. Isso faiz oito meis, até hoje não foi construído um 

metro de água com dinheiro do Município. Foi botado ali pra Lucinéia que quem pediu a 

primeira veiz fui eu, depois o Antonio bateu, o Ibanez bateu, chegou lá com manga preta, por 

incrível que pareça. Então a minha preocupação é o seguinte: eu não sou contra faze asfalto, 

eu não sou contra faze nada. Tem ruas que não tem uma casa, e tem asfalto. A pequena 

propriedade, o pequeno produtor, que paga o nosso salário, que eu fiz uma comparação, o 

ano passado, aqui, quando o vereador Antonio Jardim falou na pequena propriedade, que ele 

sempre bate nisso, também, que é pequeno, também. Que daí eu fiz um pequeno comentário 

e lembrei o seguinte: o salário do prefeito, hoje, é nove mil reais, bruto. Sobra sete, meis, 

limpo com desconto. Num ano ele ganha oitenta e quatro mil reais. Prum pequeno produtor, 

tirando leite todo dia, pra ganha um salário mínimo limpo, ele tem que trabaiá trinta dia. E o 

prefeito, o que ganha no meis, sete mil, limpo, botando limpo, não o bruto, um produtor tem 

que trabalha treze meses o que o prefeito ganha num. E quem paga o salário, não só do 

prefeito, como nóis vereadores, e tem muitos que ainda ficam criticando, que não faiz nada, 

que não faiz isso. E o que o prefeito ganha em quatro ano é trezentos e sessenta e quatro mil 

reais. Um produtor ganha um salário mínimo, por que tem muitos que não ganham, tem que 

trabaiá cinquenta e dois anos fazendo isso. E fazem a conta, em casa, que tá certo. Por que 

esses produtor não vão vim aqui come asfalto. Que a crise não tá agora. Vocêis esperem 

daqui quatro, cinco meses, quando o produtor que colhe o soja, não ter. Por que milho 

ninguém tem. Quem planto, também não tá nascendo, por que não chove. Por isso que nóis 

tem que cuida o que nóis temo. Se o Executivo tem dinheiro em caixa, guarde. Não fique 

botando em estrada, botando em asfalto, aonde não tem um morador. Aqui, eu vou faze só 

um lembrete, tem um produtor, pediu dia vinte e oito uma caçamba do Município, que é da 

agricultura, que veio do Ministério da Agricultura, como a camionete que tai, ele ligou pra mim 

eu falei pro Serginho aquele dia que tava na Secretaria de Agricultura, e o Sergio disse: 

“Jaque, eu nem sei de nada”! Eu disse...eu peguei e liguei pro prefeito e ele disse: “Diz pro 

produtor vim aqui. Ele paga o óleo e nóis vamo busca a silagem”! Que era no assentamento. 

Que ele comprou o milho do cara e não tinha. Que é o Claudio Della Flora. Eu vou fala o 

nome dele. Ele não me autorizou, mas eu vou dize o nome dele. Ele chegou e pediu pro 

prefeito, e o prefeito disse: “Não, pode leva. Só paga”! Foi pro secretário de Obras, 
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simplesmente ele disse que não tinha caminhão pra puxa silagem pro produtor que produz 

leite. E quem é que paga ICM, se não é o produtor de leite? Veio dois ca...o prefeito até me 

disse que tem dois caminhão, que é da Agricultura. Quando o pequeno produtor precisa, tá 

ali. Nem pagando, foram. Imagine...Daí eu não sei quem que manda nessa história toda, se é 

o prefeito ou o secretário. Por que mandou o cara paga as hora, ele foi paga o óleo e nem 

isso foram. Então a gente fica preocupado com isso, por que nosso Município é grande. E 

tem um caminhão puxando água, eu liguei pro Galvão, que é o co...de...se...coordenador 

de...de Departamento de Infra-estrutura e Irrigação, lá na Jóia, no sábado, não me lembro 

que dia que o governador tava ali. Eu fui junto com o prefeito, que eu disse que eu ia, e com o 

secretário de Agricultura, que era o Alacir. E ele disse: “Ó Jaque, o caminhão tá aqui. Só não 

temo um pipo, por que é duzentos e setenta Município que pediram. E nóis não temo 

caminhão pra tudo isso. Vamo manda um caminhão”! E que tá puxando água pros produtor. 

E tem tantos poço aberto, que agora criam problema que não pode faze isso e não pode faze 

aquilo. Bebedouro, esses dia eu paguei pro...o meu irmão pago e foram faze o bebedouro. O 

seu Moacir, inocentemente, chegou lá e disse: “Jaque, dá pra gente faze, o secretário do 

Meio Ambiente...”! Deixa o secretário do Meio Ambiente pra mim. Por que não, inté hoje não 

existe Secretaria do Meio Ambiente no Capão do Cipó. É só pra ganha dinheiro! A verdade é 

essa! E me provem o contrário! Me provem o contrário! Vão vê se tem um documento ali e o 

comprovante. Esses dia eu disse pro Jairo, o Jairo tá lá pra ganha dinheiro de graça. Por que 

é telefonista e não tem nada. Tá o secretário, tá o Bugre, e agora chamaram uma concursada 

lá pra faze, que não existe Secretaria do Meio Ambiente, até hoje. Agora podem espera. Um 

tanque de combustível, se dá rolo lá no posto, imagine dentro do...da prefeitura, com diesel. 

Eu quero vê quem controla isso. Eu quero vê! O cara que pega isso tem que te um 

sanguezinho na...eu quero vê! Eu...eu...eu não ia fala desse jornal. Eu nem fui. Por que, em 

primeiro lugar, o que tem de bão, aqui, eles deixam fora. A nossa rádio comunitária, que todo 

mundo escuta, tem bastante gente, os apoiadores aqui ó, nem lembraram  da rádio. E a rádio 

ia de graça. Quando é a paga, tinha que vim. Começa isso. Aqui tem...isso aqui é uma 

baixaria, sabe. Tem a...frota nova para melhor servir a comunidade. Tem duas coisa que foi 

comprada aqui ó, com dinheiro do Município, o resto tudo do governo federal. E me provem o 

contrário! Tem o rolo, que é o rolo do prefeito que tá aqui. Esse sim. O Citroen, e esse 

Unozinho da fiscalização, que nunca foi feito isso, foi só outras coisa, corre à toa, por que já 

quebraram tudo. E me provem o contrário! Tem aqui ó a van da saúde, Antonio, quando tu foi 

presidente, tu deixou o dinheiro pra comprarem com o dinheiro da câmara. Esse aqui ainda 

foi do dinheiro da câmara, não foi do Executivo. Tem um moinho no assentamento, pronto, 

que diz que eles que construíram. Veio dinheiro do INCRA. Veio duzentos e poucos mil reais. 
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Duzentos e poucos mil reais, que eu era secretário de Obras, em dois mil e sete, que foi 

começado aquele moinho. O INCRA nunca liberou, por que não tava pronto. Se não tive 

pronto, ele não libera. Agora que liberou. Tá aqui como construção do Executivo Municipal. 

Não use, não use, assentado como bobo e como trouxa. Vocêis pegam e levam embora e no 

outro dia vocêis devolvem. O povo, ninguém é bobo! Todo mundo lê jornal, escuta...vê 

televisão, escuta rádio, notícia corre. Por que ninguém vive, eu sempre digo assim, de asfalto. 

Eu quero vê o pequeno produtor, daqui uns dia, bate na porta do Município e não te com que 

ajuda. Aí eu quero vê o...a arrecadação do Capão do Cipó em dois mil e quatorze. Se hoje é 

onze milhões, em dois mil e quatorze não paga a folha. O município perde cinquenta por 

cento, tu perde a metade do dinheiro. Não paga a folha do Capão do Cipó. Essa é a minha 

preocupação. Meu muito obrigado, devorvo a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, de 

antemão já lhe parabenizo pela sua eleição. Tumultuada, bastante, mas desejo esse dois mil 

e doze cheio de coisa boa. Os meus colegas vereadores, a minha colega vereadora. Os 

ouvintes que estão nos escutando, na nossa rádio comunitária. Importante veículo de 

comunicação, que cada momento temos que fortalecer essa rádio. Jornal Expresso que, mais 

uma vez, esteve sempre presente e, mais uma vez, está aqui, hoje, representado aqui, 

acompanhando os trabalhos. As pessoas que estão presentes. Nosso secretário de 

Educação. O Serginho. Meu amigo Luiz, ex-vereador. Quero parabeniza, que sei que está me 

escutando, a dona Marilza, e em nome dela, eu quero cumprimentar todos os eleitos no 

Conselho Tutelar, na eleição. E dizer pra vocês que eu estava com saudade desse espaço 

aqui. Achei que a eleição, ficou combinado aqui, e eu aprendi que, quando a gente combina, 

né... que a eleição seria hoje. E aí fui surpreendido na minhas férias, na convocação e, 

consequentemente, não pude votar. Se estivesse, Diego, meu voto seria seu. Sabe disso! 

Mas eu, escutando vocês, os colegas que me antecederam, eu sou das coisas e duma 

palavra, de que nós temos que ser positivos. Eu acho que nós temos que partir de uma 

agenda positiva. Por que se nós, se nós os vereadores, que representamos vocês que estão 

aqui me ouvindo, principalmente aqui no Plenário, e vocês que estão em casa e daqui a 

pouco vão refletir, eu acho que cabe a nós levar essa agenda positiva. Se nós ficarmos aqui 

preocupados com o que vai acontecer no ano de dois mil e quatorze, nós tamos muito mal! 

Nós administramos dois mil e nove, no início desse governo, também o resultado de uma 

seca. E vocês...só vocês volta, foi um ano muito difícil, pouco recurso, e o prefeito, 

sabiamente, soube fazer as coisas. Então, se nós, e eu acredito, eu sou partidário, eu 

defendo o meu partido, nós vamos reelege o nosso governo. Nós, certamente, em dois mil e 

quatorze, nós vamos, de novo, saber administrar o momento de crise. E, se por ventura, 
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vocês aqui, estão aqui, estão em casa, não elegerem, alguém vai ser o prefeito. E, 

certamente, colega Jaques, colega presidente, vai ter que saber administrar o momento de 

crise. Agora, não podemos a partir de hoje, já, levar uma agenda negativa, uma carga 

negativa, de que as coisas não vão dar certo. Essa é a minha opinião! Temos vários projetos 

em andamento, sete ou seis, que estão entrando na Casa, que entraram na Casa. É...temos 

coisas acontecendo no Município. Temos uma cidade, e eu acho que faz mal pro meus 

colegas da oposição, deve fazer muito mal, o informativo que nem esse. Eu lembro quando 

era o outro prefeito que, também, saía esse informativo. Eu não era vereador, na época, 

quem sabe fazia mal pra nós, também. Eu acho que, quem sabe, até fazia mal. Agora, que 

esse informativo, do jeito que as coisas tão saindo, de repente, algumas coisas que não tão 

bem certas, que nem o colega Jairo colocou. Jairo, e você, também, esqueceu o santo de 

hoje. Uma falha sua, né? Então assim ó, eu queria dizer assim que, se nós, é...falhou alguma 

coisa aqui, agora, certamente, o que tá aí, muita coisa, realmente, tá feito e estão fazendo, 

estão construindo o nosso Município. A nossa cidade é um canteiro de obras. E não tem 

como vocês, e qualquer pessoa, quere dize que não. E faz parte do jogo democrático, 

Antonio Jardim, das coisas serem feitas assim. Faz parte de nós criticar e tal. Agora, 

Santiago, é um exemplo, é um canteiro de obras. Capão do Cipó é um exemplo. Eu saí, eu 

agora viajei, eu fiz dois mil quilômetros, não tem um município, eu passei por não sei quantos 

municípios, de ver a cidade sendo construída, as coisas sendo feitas. Se o recurso é federal, 

se é do estado, sei lá da onde, se é do recurso livre, se é do próprio, o importante, é vê...ex-

vereador Luiz, é que as coisas tão sendo feitas no Município. Isso que é! E aí a coisa 

é...machuca um pouquinho, né? E eu tenho pra dizer pra vocês algumas explicações pra 

pedi... tô encerrando, presidente, tô encerrando... sobre uma devolução de dinheiro, que nós 

vamos ter que apresentar na semana que vem, aqui nessa Casa. Muito obrigado e devolvo a 

palavra à Mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto ao vereador Erico Rosado. 

Eu cumprimento o senhor presidente, vereador Jaques, novo presidente dessa Casa. Desejo 

boa sorte ao senhor, à nova Mesa Diretora. Cumprimento os meus colegas vereadores, toda 

a população que se faz aqui presente no dia de hoje. E em especial ao jornal Expresso e aos 

ouvintes da 87.9, que daqui a pouquinho mais tão nos ouvindo. Então como o meu tempo é 

curto, hoje, eu vou começa. Em primeiro lugar eu concordo com o meu colega Rodolfo, que a 

gente tem que ser positivo. Isso a gente é sempre. Concordo, mesmo, só que nós, 

vereadores, nós somos obrigados a trabalhar com uma agenda realista. A gente tem que 

trabalha em cima da realidade, os fatos que estão acontecendo. E nos dias de hoje, a boa 

política deve estar baseada na gestão, na boa gestão, numa ótima gestão. Que é bem 
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estudada, bem preparada, bem amparada. Eu me preocupo bastante, sim, com o que vai 

acontece. Por que o prefeito Osvaldo Froner, ele deve administra pro futuro, não pra si, nem 

pra hoje. Ele sempre deve pensa no dia de amanhã. E me preocupa, sim, essa grande queda 

aqui do nosso Município, financeiramente falando. Eu também sou esposa de agricultor, sei o 

que vocês tão passando. E a gente tem que pensa nisso, pra frente. Em dois mil e quatorze, 

o prefeito, seja ele quem for o prefeito, vai trabalha com a renda mínima. Não vai trabalha 

com os onze milhões que tem hoje. É a preocupação de todos aqui. E dinheiro pra paga o 

salário dos concursado? Por que o prefeito, me desculpe a palavra, mal intencionado, 

mandou um pacotão aqui pra câmara, pra gente aprova todos os cargos junto. Eu não sou 

contra aprova cargo, se for preciso. Mas que faça a aprovação de cargo a cargo. Ali ele 

colocou tudo que é preciso, que ele sabe que é preciso. Professora, é preciso. Isso nós não 

somos contra. Colocou coisas que não precisa, pra chegar em pessoas que deve e que 

prometeu, e coisa assim. O povo não tem nada a vê com isso. Nós não queremos sabe, 

também. Peço desculpa às pessoas, ah, aos munícipes que nos escutam aqui, que, ah, 

fizeram a entrevista na rádio, que umas oitenta e poucos são a favor e parece que dezesseis 

por cento, não a favor de transmiti a sessão da câmara. Eu acho que a câmara é muito 

importante ser transmitida, apesar das discussões que tem aqui dentro. Quem escuta vai 

sabe analisa. Vai sabe quem tá certo e quem tá errado. E quem um dia defende e no outro 

dia passa a mão. Por favor, Ibanez, isso não se faz! A gente ganha pra trabalha, aqui. E 

trabalha-se muito pouco. Eu sempre disse que eu gostei muito mais de ser vereadora...de ser 

secretária do que vereadora. Por que trabalha, eu sei. Eu fui secretária da Saúde, fui a 

primeira do Município. Trabalhei, e trabalhei. E aqui, eu só patinei. Eu não ia fala nada a 

respeito do jornal, mas já que todos falaram, fiquei triste da nossa rádio 87.9 não ser 

convidada pro café colonial. Ela é uma representante da...do...das nossas notícias, e não 

foram convidadas. No...no...naquele noticiário, também, falam das caixas de abelha. Gente, 

eu sei de gente que recebeu caixa de abelha e que não quer as caixa. Então, elas foram 

distribuída “à moda loco”. E nós, aqui, fizemo a reunião, veio o pessoal da EMATER, a gente 

discutiu muito, aqui. E não foi distribuído de acordo com o que a gente tinha combinado. É só 

pesquisa quem recebeu e tá querendo devolve. Isso é dinheiro público, e é uma coisa muito 

séria, a gente tem que fiscaliza. A obra da praça, não sou contra mesmo. Vai fica bonito. Mas 

a retro teve ali disponível várias horas, dias, não sei. Mas será que agora, neste momento, 

não era mais importante ela tá abrindo bebedouro, providenciando o que o agricultor, o 

pequeno agricultor quer? Nosso problema, no momento, é falta de água. As prefeituras, elas 

têm estudo, elas têm dinheiro pra se planeja. Tem que ser feito planejamento. Por exemplo, a 

reforma na Escola lá do Passo do Tibúrcio, no momento foi boa. Mas, agora, tá fechada. 
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Quarenta mil reais que não foi planejado. Não tem aluno lá. É ocupada pra reuniões. Ainda 

bem que ocupam. Mas não precisa ser feito esses quarenta mil investido lá. Era isso, eu 

devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): O vereador cedeu 

quatro minutos ao vereador Jaques Freitas e um minuto ao vereador Jairo Charão, 

porém o senhor presidente o autorizou a fazer uso de dois minutos. Senhor presidente, 

colegas vereador, vereadora, público presente. Hoje eu tive a felicidade, hoje, de vim daquele 

nosso lugar lá debaixo, o Passo do Tibúrcio. Não sei quem teve a ideia de bota o rolo atrás 

da máquina. Não tá sendo embromado. Tá botando o rolo batidito, sabe, com marcha ligeira, 

e tá ficando ótima as estrada. Óia, até eu cheguei aqui e gavei pra ti, né Antonio Jardim, 

colega? Que tá de fundamento, óia. Os funcionários tão puxando de ci...da...da beira do 

barranco, atirando em cima e socando. Aquela cabeça de pedra, como a gente fala que, 

tá...tá show de bola a estrada. Quero que o Rodolfo não pode fala aqui, colega Rodolfo, sobre 

o dinheiro da devolução. Até nós queria que esse projeto fosse a votação, mas vamo te que 

faze parece que o...o presidente quer fazer...que explique aqui sobre esse dinheiro de dois 

mil e dois. Eu sou contra deixa isso aqui atrasando. Se a prefeitura entra no CADIN, de 

repente, vai vim dinheiro lá de cima e nós vamo fica sem dinheiro, sem entra dinheiro aqui. 

Quando for pro CADIN, não tem mais dinheiro que entre pros cofre público. Não é defende 

governo, não é culpa governo nenhum, aqui. Eu acho que nóis temo aqui pra defende o 

dinheiro que vim lá de cima e do...da população. Isso aqui nóis temo que estuda bem isso 

aqui, pra não deixa acontece isso aí. Já pensou vim uma verba boa agora com toda essa 

seca pros produtores, pequenos produtor, e volta, onde é que fica a nossa consciência? Acho 

que nós vamo estuda bem, semana que vem, se Deus quise tem que dá. E sobre o asfalto, 

eu não sou contra o asfalto. Eu acho que asfalto é bom. O prefeito não tem culpa do...da 

seca. Eu não tô defendendo o seu Froner aqui. Eu sou de acordo do...da evolução. O asfalto 

é a evolução do mundo. Eu acho que o prefeito não tem culpa de dá seca. Eu acho que 

asfalto, se fosse eu, fazia também. Era isso, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Quero saudar aqui, que eu esqueci, os 

representantes do Expresso, e aqui o nosso colega representante do Folha, Serginho. Só não 

sei como é que tu vai te vê, né Serginho? Faz programa na Verdes Pampas, representa o 

Folha, é funcionário, coordenador de estrada. A boca não é boa, né Serginho, colega 

Serginho? Nós aqui, gostaria de fa...relata, também, o fato aqui da imprensa local, que nós 

temo aqui a Cipoense, não ter sido convidada pro café com o prefeito. Qual é o motivo? O 

que que aconteceu que a Cipoense não foi convidada? Por quê? Trouxeram ver...rádios do 

município mãe, de Santiago, outras rádios tiveram presentes, mas a nossa Cipoense não foi 

convidada. Por quê? Tem que incentiva, valoriza tudo aquilo que se cria, aqui na terra, com 
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sofrimento, que, ainda, vocês sabem, a gente tá lutando bastante pra que saia a outorga 

dessa rádio. Também aqui, eu quero falar sobre a enquete que saiu ontem. Continuam, 

alguns líderes, autoridades, municipais, não querendo a transmissão da Câmara de 

Vereadores de Capão do Cipó. E por esse motivo, ontem, foi feito uma enquete na...na 

Cipoense, ontem a tarde, e oitenta e sete...oitenta e quatro por cento das pessoas que 

ligaram pra rádio, sobre a enquete, são favoráveis a transmissão da rádio. Apenas dezesseis 

por cento, dos que ligaram, que não querem a transmissão da câmara. Então, o povo tá ao 

lado da rádio Cipoense, como teve sempre, pra construção e quer a transmissão da câmara. 

Eu quero, aqui, falar do projeto da licença-maternidade, 003. Apresentei em dois mil e nove, 

dois mil e dez, dois mil e onze, agora veio o projeto ali. Mas teve funcionários nossas aí que 

tiveram prejuízo com isso aí. Agora o projeto taí. E quero falar, também, que o nosso 

município sofreu aí dizendo que nós íamos voltar a distrito. Eu nunca acreditei nisso aí e 

passei pra nossa comunidade que isso era uma total mentira. Nosso Executivo ocupou seis, 

né, emissoras de rádio transmitindo ao povo, amedrontando. Tá ali o papel que veio da CNM: 

é inverdade! Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. Até terça que vem, senhor 

presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. Após o senhor presidente cita a composição 

das Comissões Permanentes para o exercício de 2012, que ficaram assim constituídas: 

COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS: José Rodolfo de Brum – Presidente, Antonio 

Chaves Jardim – Vice-Presidente e Regina Aparecida Araujo Weidmann– 3º Membro. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA: Érico Belchior Cazarteli Rosado – Presidente, 

Ibanez Garcia dos Santos – Vice-Presidente e Diego Santos do Nascimento – 3º Membro. 

COMISSÃO DE POLÍTICAS GERAIS: Sergio Seifert– Presidente, Jairo de Lima Charão – 

Vice-Presidente e Antonio Chaves Jardim – 3º Membro.COMISSÃO DE  ÉTICA: Regina 

Aparecida Araujo Weidmann – Presidente, Jairo de Lima Charão – Vice-Presidente e Ibanez 

Garcia dos Santos – 3º Membro. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer 

a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OFÍCIO 005/2012, da 

Assembleia Legislativa, trazendo informações com relação a ADI 4711, onde houve 

audiência, com a FAMURS  e o Presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia, para 

debater o assunto e que haverá nova reunião a ser agendada para o mês de fevereiro. 

OFÍCIO 017/2012, do gabinete do prefeito, enviando Projetos de Leis 001/2012, 002/2012, 

003/2012, 004/2012 e 005/2012. PROJETO DE LEI 001/2012, do Poder Executivo, que “Cria, 

no âmbito da Lei Municipal nº 034, de 14 de junho de 2002 e alterações posteriores e da Lei 

Municipal nº 135, de 14 de novembro  de 2003 e alterações posteriores vagas em funções 

públicas já existentes e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 002/2012, do Poder 
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Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2012”. PROJETO DE LEI 003/2012, do Poder Executivo, que 

“Altera o artigo 212 da Lei Municipal nº 074 de 18 de dezembro de 2002 e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI 004/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao 

dispositivo da Lei Municipal nº 560 de 21 de dezembro de 2011, e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 005/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2012”. OFÍCIO 021/2012, do 

gabinete do prefeito, enviando Projetos de Leis 006/2012, 007/2012 e Projetos de Leis 

Complementares  001/2012 e 002/2012. PROJETO DE LEI 006/2012, do Poder Executivo, 

que “Institui o Programa de Educação Fiscal – PMEF  - e dá outras providências”. PROJETO 

DE LEI 007/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do Cipó a assumir 

mediante Lei Específica e convênio, o trecho da estrada que descreve e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2012, do Poder Executivo, que 

“Altera dispositivo contido na Lei Complementar nº 002/2009 – Estabelece o Código Tributário 

do Município – e dá outras providências”. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 002/2012, 

do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de habite-se e pagamento de taxas 

atinentes no Município de Capão do Cipó e dá outras providências”. OFÍCIO 02/2012, da 

Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo do Plenário e convidando os senhores 

vereadores, servidores e toda a população cipoense, para audiência púbica, no dia 10 de 

fevereiro de 2012, às 10 horas, para tratar sobre a avaliação das metas fiscais referentes ao 

3º quadrimestre de 2011, em cumprimento ao artigo 9º, § 4º da Lei Complementar 101/2000. 

PORTARIA 090/2012, do Poder Executivo, nomeando o senhor Alacir Dessoe como 

secretário de Agricultura e Pecuária a contar de 02 de fevereiro de 2012. PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 001/2012, do Poder Legislativo, que “Que aprova a prestação de 

contas do exercício 2009, dos administradores do Executivo Municipal de Capão do Cipó”. 

MOÇÃO 001/2012, dos vereadores aos familiares de Maria da Glória Mateus de Lima. Após o 

senhor presidente pede as comissões que deem parecer verbal sobre os Projetos de Leis 

002/2012, 003/2012 e 004/2012, para irem hoje a votação devido a sua importância, sendo 

que os membros das Comissões foram favoráveis aos projetos irem a votação. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 002/2012, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial 

no orçamento do exercício de 2012”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

003/2012, do Poder Executivo, que “Altera o artigo 212 da Lei Municipal nº 074 de 18 de 

dezembro de 2002 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

004/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei Municipal nº 560 
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de 21 de dezembro de 2011, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 

001/2012, dos vereadores aos familiares de Maria da Glória Mateus de Lima, aprovada por 

unanimidade. Após o senhor presidente avisa aos presentes que não aceitará manifestação 

do público durante as sessões, do contrário irá tomar as medidas cabíveis, e que se alguém 

quiser se manifestar é só fazer inscrição na Tribuna Livre. Após o senhor Presidente convida 

a todos para a próxima Sessão que será dia 14/02/2012, 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, 07 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 


