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ATA N° 07/ 2011 (Ordinária) 

Aos 09 (nove) dias do mês de março 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”. O senhor Presidente faz uso da palavra para falar sobre o 

Dia Internacional da Mulher: Eu queria deixar bem claro sobre o Dia Mundial da Mulher, dia 

oito, que foi...a Sessão... foi ontem. Daí nós queria fazer...dá um buquê de flor pro...pra 

Regina, é a única vereadora do Legislativo. Daí nós queria fazer isso aí, em torno, dando pra 

ela como...come...comemoração de todas as mulheres de Capão do Cipó, que vem da nossa 

região. Então o nosso legislativo tá passando pra Regina e ela passa...passo a palavra pra 

ela dizer umas palavras, como mulher, pra todas as mulheres. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN: Bom, primeiramente, boa noite a todos. E...agradecer aos vereadores, aos 

meus colegas aqui da Câmara. E, para mim, é um prazer receber esse buquê de flores em 

nome de todas as mulheres cipoenses, aqui do Capão do Cipó. Desejar a elas um Feliz Dia 

das Mulher, que foi ontem, né. Foi feriado. Elas merecem toda a nossa atenção, todo o nosso 

respeito, todo o nosso carinho. E eu sempre digo que o homem é o cérebro, mas a mulher é 

o coração. E sem coração a gente não ama, não sente. Enfim, sem coração, sem 

sentimentos, a pessoa é vazia. Então, assim, eu gostaria de desejar a todas as mulheres 

cipoenses um Feliz Dia da Mulher. E que esse dia se estenda pelo...ao longo desse ano de 

dois mil e onze. Que ela seja muito respeitada por todas as entidades, administração, 

ah...família, filhos. Por que a mulher, ela é muito importante no seio da família. E, hoje em 

dia, prova disso está aí pra todo mundo ver que a mulher está conquistando seu espaço 

político cada vez mais. E que isso continue acontecendo sempre, sempre, sempre. Então em 

meu nome parabéns a todas as mulheres. E, era isso, devolvo a palavra ao presidente. Após 

o discurso da Vereadora Regina Weidmann, foi dada uma salva de palmas por todos os 

presentes.  Após o senhor Presidente convida a 1ª secretária para que faça a leitura da ata 

06/2011, da Sessão Ordinária do dia 1°/03/2011, 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. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz presente, aos 

Estado do Rio Grande do Sul 
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ouvintes da nossa rádio 87.9. Meu boa noite a todos. Senhor presidente eu também quero 

dar os parabéns a todas as mulheres, que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E, 

principalmente as do nosso município. Que a mulher é...onde tem mulher sempre tem mais 

sinceridade. A verdade é essa! Tudo mais...funciona mais rápido, por que a mulher é mãe, é 

pai, é que nem a...tem horas que ela dá carinho, tem horas que tá braba, mas no fundo no 

fundo, principalmente em casa, com os filhos, é a mais, que protege, faz tudo. Então todas as 

mulheres, meus parabéns. Senhor presidente, eu volto aqui, de novo, nessa Tribuna, por que 

tá sendo vergonhoso as estradas do nosso município, principalmente nos assentamentos. Ali 

no assentamento eu acho que o executivo acha que ali tem...que pensam em pessoas 

quando é pra vota. Por que as estrada é uns carreros. Se tu cruzar com dois carro, não..um 

tem que para. Geralmente, na...agora tem transporte escolar, tu tem que para pro outro 

cruzar, por que é muito...a sujeira veio pra estrada, tomou conta, tu não sabe pra onde tu vai. 

Tu tem que para. Eu não sei o que eles tão pensando de arrumar, a safra taí e tá sendo 

complicado. Eu também quero deixar aqui ó, foi essa semana, acho que segunda-feira, se eu 

não me engano. É vergonhoso as pedra que tão puxando pra bota nas estrada, 

principalmente ali perto do Jairo, do Ceroni, que vai ali pro seu Donato. Tem uma pedreira a 

trezentos metros do nosso município. Trezentos metros! Que é a pedreira ali perto do Valdair, 

do Ratão ali, e trazeram pedra de lá de cima, da estrada do seu Martimiano. É umas pedra 

que não tem como esparrama. Tá lá pra quem quise vê. É pedra-ferro. Quem vai pagar 

mesmo o pato, é os produtores. Eu não sei qual é o rolo que tem? É que nem um 

caminhoneiro disse: “Deixar de pega pedra a trezentos metro e trouxeram pedra sete 

quilômetro de distância”. Agora tão pegando pedra dali, de novo, e levando pra lá de volta. A 

pedra, da nossa pedreira ali, que é do município, levando lá pra...lá perto do finado 

Martimiano ali, que é...e trazeram pedra de lá e botaram ali. Eu não sei qual é a...o que tão 

pensando de fazer isso, mas tem que ter alguma coisa errada. E também aqui, o ‘cara’ me 

falou o seguinte: “ Por quê que funcionários da Prefeitura trabalham no rolo que é 

terceirizado?” Quem tem que trabalhar nesse rolo é o ‘cara’ da...dono da empresa. Levam 

óleo todo dia, o município leva óleo pra esse rolo. Se aí não tem rolo, então eu não sei o quê 

que existe? Por que se o município tem o rolo, funcionário eu acho que trabalha no rolo do 

município. Não é funcionário do município trabalhar em rolo de firma particular. E diz que a 

Prefeitura tem dinheiro, que é pra...na audiência pública que tivemo aí, diz que tinha um 

milhão e setecentos. Mas então que arrume esse maquinário que tá tudo quebrado ali. Acho 

que nós vamo te que tira umas fotos e deixa no mural, pra bonito, a hora que arrumar pra 

dizer: Ó, esse aqui tiveram sucateado! Vereador Diego, tu como Líder do Governo, chega ali 

naquele parque de máquina e dá uma olhada e tira umas foto e arquiva pra nós. Por que é 
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vergonhoso. Hoje tão carregando pedra, faz três dia, com uma retinho. Com uma retro. Tá lá, 

os caminhão da Prefeitura é da empresa. Levam uma hora pra carrega um caminhão. Um 

caminhoneiro foi embora, por que diz que vão paga o dia dele parado, por que ele ficou o dia 

inteiro parado por que não podia carrega. Uma retro não é pra carrega pedra. Então eu não 

sei o que tá... e que seje limpado o cemitério municipal. Quem cruza ali, todo dia no asfalto, é 

uma vergonha. Tomou conta o brejo. Antes criticam, faziam isso, que tinha que faze. E eu 

também pedi, terça passada, as placa do colégio, que não tem. Engraçado, vereador, lá no 

Entre Rios tem uma placa, eu acho que tu como vereador tem que vê lá o quê que tão 

fazendo. Tem uma placa quebrada, tá no meio da capoeira. Que indica escola do Entre Rios. 

Tá atirada lá. É...fica...que placa tem que se mostrado, principalmente onde que tem área 

escolar. Que pessoas que vem de fora não sabem, às vez, vem ligeiro acontece um...um 

problema. Senhor presidente, devolvo a palavra à Mesa e volto no meu tempo de liderança. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Bancada do PP, presidente. Saudando o 

presidente é...saúdo os demais vereadores. E, aqui, em nome da colega Regina, eu saúdo 

todas as mulheres. As que estão presentes aqui, por que, ontem... ontem, foi o Dia 

Internacional da Mulher. Então se foi criado um dia, devia ter sido criado antes. Também não 

posso esquecer de saudar as pessoas que estão em casa, que vão nos escutar daqui a 

pouco, os trabalhos, os debates que acontecem aqui nessa Casa Legislativa. É o ponto que a 

comunidade, que a sociedade cipoense é...tem pra discutir os seus assuntos. Então em seu 

nome, colega Regina, né. Um dia que, esperamos, tenha transcorrido com muita alegria. Hoje 

de tarde, na minha escola, recebemos a vista da equipe da secretaria de educação. O 

secretário, a pedagógica e o chefe dos transportes escolar. É..discutimos assuntos de 

interesse de nossa escola, e, principalmente de interesse de todo o município de Capão do 

Cipó. Fizemos alguns acertos, presidente, e uns nós vamos lhe procurar. Eu como vereador e 

diretor da escola vou lhe procurar pra que esta Casa possa participar de uma atividade que 

nós pretendemos desenvolver. Então, depois da Sessão, nós estaremos conversando com o 

senhor, trocando ideias com o senhor, e como fazer, na Sessão seguinte a gente discute. 

Mas  é uma coisa bonita e que vai engrandecer o nome de Capão do Cipó. Que esse é o 

objetivo. A gente tem que ter as diferenças de tudo que é ordem, mas, primeiro lugar, deve tá 

escola, município, prefeitura. Essa coisas tem que tá sempre na frente. Também, presidente, 

eu gostaria de agradecer a equipe da secretaria de obras. Eu solicitei lá que fizesse uma 

roçada no campo de futebol, na frente do Posto de Saúde. E lá teve o amigo Valdetar Lopes 

de Assunção, o Tinta, trabalhando.  Aí, conversando com ele, a Prefeitura, hoje, dispõe de 

apenas uma máquina roçadeira. E aí nós já falamos, a Prefeitura vai adquirir mais. Por que 

uma não chega, não é? Deveria ter mais. Uma exclusiva, lá, pra nossa comunidade lá. Pra 
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que o serviço possa sair com mais... no meio do caminho, lá, foi chamado aqui. Tiveram que 

trabalhar aqui, fazer uma limpeza aqui no Capão do Cipó. Também as placas de sinalização, 

eu escutando aqui o colega Jaque. Lá na minha escola, na comunidade do Carovi, Jaque, tá 

todas as placas, que nós pedimos, estão lá. Demorou, mas chegaram lá. Então...também. E 

aí aproveitando, Roberto, você que tá aqui, e também quem tem filhos na nossa escola, dia 

quinze, presidente, é...o senhor tem filhas lá na escola. Já fique aqui a convocação pra vocês 

que estão em casa nos escutando, os pais que nos escutam. Vocês não mandem os seus 

filhos pra escola. Nesse dia quinze, a partir das oito da manhã, eu gostaria que vocês, os 

pais, fossem lá na escola. Nós queríamos discutir alguns rumos  que...que a nossa escola 

tomou. Algumas decisões. E pra isso nós precisamos de vocês, do seu amparo e da sua 

compreensão. Eu tenho dito assim, que, não quero que aconteça esse...nesse ano de dois 

mil e onze, o que aconteceu no ano passado, onde uma turma de vinte e três alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio, dez rodaram. Noutra turma de vinte e poucos, nove rodaram. 

E isso nós não queremos que aconteça. Nós queremos que as coisas se encaminhem. E só 

se encaminham quando pai participa junto com o professor, junto com o diretor, junto com o 

CPM, junto com o Conselho Escolar, das decisões da escola. Aquelas que competem aos 

pais. E nós temos a tranquilidade...já estou encerrando, presidente...de nós fazermos o nosso 

trabalho. Então fica a convocação. Os filhos de vocês, a partir de amanhã, estarão levando os 

bilhetes, convocando vocês, pra essa reunião no próximo dia quinze. Muito obrigado, 

presidente. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Ah...mais 

uma vez então, meu cordial boa noite a todos. Ah...como eu já falei no Dia Internacional da 

Mulher, mais uma vez eu quero deixar registrado aqui, os nossos parabéns e o meu muito 

obrigado a todos. Eu não poderia deixar de falar da nossa festa. Da nossa festa aqui, que 

aconteceu no nosso município: Carnaval. Foram cinco noites, ah...de bastante folia, de 

bastante festa. Mas, graças a Deus, tudo em ordem, tudo em paz. Quero dar os parabéns ao 

pessoal que organizou. Ao Jairo, que é o presidente. Então assim ó, Capão do Cipó tá de 

parabéns, e, que o ano que vem a gente possa repetir esse grande evento. E, talvez, 

melhorar. Por que a gente sempre pode mais. A gente sempre quer, cada vez, fazer algo 

melhor. Mas Capão do Cipó está de parabéns, a todos. Ah...eu, hoje de tarde, conversei com 

algumas mães, que tem as crianças, aqui na nossa rua, aqui na frente da Câmara. E a pedido 

deles, eu quero que seja enviado um ofício ao prefeito, solicitando que seja construído uma 

parada de ônibus escolar, ali no outro lado da rua, da Avenida. Por que nessa rua, aqui, só 

nessa rua, tem cinco crianças que pegam o transporte escolar. E..ah...inclusive uma das 

mães me colocou que dia de chuva elas ficam ali, embaixo da árvore que fica na..no...no 

pátio da...da...da residência da senhora Simone. Então assim, eu acho que a Prefeitura 
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poderia analisar e...e pensar mais com carinho, a respeito desse pedido. Por que eu sei que 

já não é a primeira vez que tá sendo falado aqui. Eu sei que algumas mães, também, 

procuraram a...procuraram a administração pra que seja feita aquela...aquela para de ônibus. 

Que tá fazendo falta pras crianças. E também gostaria que nesse, junto nesse ofício, fosse 

incluída a seguinte solicitação: que aqui na Avenida, fosse ah... fosse colocado mais dois 

postes de luz, entre aqui o...a nossa, a rua, aqui da nossa Câmara, e até o Posto de Saúde. 

Por causa que o pessoal que caminha ali, e de noite é escuro mesmo. Ontem eu passei ali, e 

faz falta esses dois postes, pra ter uma iluminação melhor, já que é Avenida da cidade, eu 

acho que precisa. E, também, as pessoas me pediram isso aí. Ah...eu também gostaria de 

pedir pro pessoal de obras, que seje enviado um ofício a secretaria de obras, pedindo assim 

ó, por favor, que a secretaria, ou o responsável, o secretário, ou o Serginho, alguém, vá lá 

olha a rua, a estrada lá, que cruza da...da residência do Anselmo, motorista da saúde. Eu, 

hoje, as pessoas me ligaram, me falando que tava muito ruim lá. O pessoal da...da...das 

podas, que faz a roçada, que tava muito fechada aquela estrada. Eu fui, eu peguei o carro e 

fui lá. Aquilo lá não parece uma estrada, parece mais uma picada de mato. Então máquina 

não cruza ali. Dois carro, um não passa pelo outro. Tá fechado assim pela...pela...pelo mato, 

pelas árvores. Então assim ó, tem que faze uma roçada. Agora tá se aproximando a colheita, 

todo mundo sabe, que é aquele vai e vem de caminhão. Lá tem lavoura, puxam pra cá, é 

aquele vai e vem de máquina. Então assim ó, a...a Prefeitura tem que viabiliza pros 

agricultores, pra que eles trabalhem de forma adequada. Ali sai produção, gera ah...renda pro 

nosso município. Então assim ó, peço ao secretário que de uma maior atenção naquela 

estrada ali. Tá muito feia. Já deu um acidente ali, foi pelo mesmo motivo. Então assim ó, fica 

aqui registrado o meu pedido, em nome dessas pessoas, que me ligaram, que me 

solicitaram, que trabalham ali, que cruzam ali, de maqui...ah...com maquinário, e tão achando 

perigoso, se alguém não toma uma atitude, da administração, e ir ali e olhar aquela estrada. 

E, no momento, era isso eu devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os 

trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP):  O Vereador 

fica com três minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo, um para o Vereador 

Antonio Jardim e um para o Vereador Ibanez Garcia. Eu vou ocupar só três minutos. Eu 

vou deixa um minuto pro Antonio e um pro...Ibanez. Eu queria, em primeiro lugar, pegar e 

falar sobre o...a nossa festa, o Carnaval. Foi uma brilhante festa, todo mundo se divertiu. Em 

nome do Jairo, presidente do ABC, a gente fica muito contente, né Jairo? Não sei se vai pode 

continuar ou não. Tão falando que tem que troca. Mas o...a gente gostaria que ficasse. 

Quando dá certo a gente não quer que mude. E o Adair, também, que foi a programação lá, 

muito boa, a arrumação ficou muito bom. O pessoal reclamou um pouco duma banda ali, que 
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não foi...não vou cita nome. Mas foi excelente. Sempre tem que te um ou outro sempre 

descontente. Cem por cento não pode da certo, se não fica...fecha demais a festa. Fica muito 

boa. Então era isso. Queria também agradecer a rainha Ana Paula que veio aqui, pra faze a 

festa com nós. Ela nem é daqui, o pai dela mora aqui, mas ela é de Santiago. Daí ela 

veio...veio aqui com nós, o pai dela é daqui, a mãe dela também é daí. Então vieram aí fazer, 

foi uma brilhante...a rainha muito bem, saiu muito bem. O Rei Momo, o Dega. E era só isso, 

hoje, só. Vim só pra falar esses agradecimentos do nosso Carnaval. E dizer que o ano que 

vem, se Deus quise, vamo tá de novo aí, com os blocos todos, cada vez maiores. Por que tá 

muito...a festa olha o pessoal aí tá contente. Por que conforme foi o que aconteceu. Não deu 

problema. Não deu nada.  Tudo na santa paz. Menos, que diz que deu problema acho que na 

sua casa, né Jairo? O Vereador Jairo diz: Não!O Vereador volta à palavra e diz: Não foi! 

Não deu! Ah, tá, então. Então era isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

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

Vereador fica com seis minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu um minuto de 

seu tempo.  Quero saudar aqui o senhor presidente. Saudar os colegas vereadores. 

Comunidade, aqui,  que se faz presente na noite de hoje. Saudar aqui, em nome da minha 

querida servidora desta Casa, Silvane, da Carine, eu saúdo todas as mulheres cipoenses, por 

o Dia Internacional da Mulher, que ocorreu no dia de ontem. Então parabéns em nome da 

minha irmã, a Suzete, eu cumprimento todas as mulheres, municípas de Capão do Cipó pela 

passagem do Dia Internacional da Mulher. Quero aqui, senhor presidente, dizer que hoje, 

portanto, eu estive conversando com o senhor prefeito municipal, né, e tratamos lá de vários 

ah...questionamento. Solicitei que, imediatamente, fosse feito um patrolamento e 

encascalhamento nos assentamento do nosso município. Temos quatro belo assentamento 

aqui no nosso município, e, merece, né deste patrolamento e do encascalhamento, né. 

Portanto, o prefeito nos colocou, me colocou que tará tomando as providências, já, a partir de 

amanhã, se for necessário, pra que saia o patrolamento e o encascalhamento nos 

assentamento. Também reivindiquei ao senhor prefeito municipal que fosse patrolado a 

estrada, a Vila de minha localidade do Entre Rios e encascalhada, né. Praticamente tem uns 

pequenos buraco lá, mas tá causando, assim, estrago ao transporte de ônibus, né. Aonde o 

senhor prefeito também nos colocou que irá fazer imediatamente, essas estradas que nós 

tamos reivindicando, né. É o patrolamento, e limpeza, certamente, teremos que buscar 

conhecimento é...junto ao secretário do meio ambiente, pra nós vê de que forma nós vamos 

te que faze esta...esta limpeza na estrada, né. Por que nós não podemos cortar um pé de 

árvore pra nós não ser prejudicado amanhã ou despois, ou patrolamento ou 

encascalhamento, né. Certamente temo que aciona o nosso secretário do meio ambiente,  
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que taria disposto, pra atender a nossa população e as nossa reivindicações, aqui nesta 

Casa. Hoje temos uma secretaria muito bem estruturada, e com um...um senhor, ali, muito 

capaz de trabalhar pelo munícipe de Capão do Cipó. Também eu gostaria de...de...de dizer 

que  a ponte lá do tio Darci está quase pronta, também, ali no assentamento Santa Rita, né.  

Já outra foi feita, está sendo feita as outras ponte do município, né. É uma, portanto, então, 

assim, o município não está parado. O município está andando. O município está 

é...a...a...atendendo os quatro ponto da...da nossa região, né. Também eu solicito ao 

executivo que providencie a entrada do caminhão do lixo aqui na casa do nossos...do nosso 

amigo Virgílio, né. E patrolamento ou encascalhamento, também, naquela rua, que é uma rua 

que vai e volta. Então necessita de uma limpeza, ou de um encascalhamento, por que tem as 

crianças dele, que vem até a Juve...a nossa rua, aqui, principal da cidade, né, Tranquedo 

Neves, pra pegar o transporte escolar. Também recebi uma boa notícia, hoje, do nosso 

prefeito municipal, a qual me disse que estaria já, hoje, encomendando e encaminhando, 

também, o processo da compra de um jumbo para o pequeno produtor. Aonde o pequeno 

produtor, talvez, às vezes tenha produtor, até, que possa me criticar. Mas o pequeno 

produtor, ele não tem como deixa uma correção de solo. Por que nós lidamos com a bacia 

leiteira. Então, certamente, o gado suga toda a pastagem da terra. Não se tem como deixa o 

solo. Então o prefeito municipal já autorizou, já encaminhou ao setor competente, né, pra que 

seje comprado esse jumbo. Então eu quero tranquilizar aí os nossos pequenos produtores 

que lidam com a bacia leiteira. Também eu quero dizer que participei, na segunda-feira, de 

um belíssimo Carnaval aqui no Ginásio Municipal. Olha, gente, parabéns aos organizadores, 

né. Ao secretário de educação, também, do município. O Adair, também, incansável, que, eu 

passava ali, Adair, na sexta-feira via o secretário e você correndo muito pra organização ali, 

é...do desfi...é do Carnaval. E, certamente, né Adair, o ano que vem poderemos ter até um 

Carnaval de rua, né, Adair? Já está sendo, talvez, vão senta com os blocos de Carnavais, pra 

que saia uma noite de Carnaval de rua. Então eu me senti muito feliz, todas as pessoas que 

me receberam ali na segunda-feira. A qual jantei, juntamente com o bloco “Os Piratas”. 

Agradeço ao presidente Denísio, o...todo o pessoal ali, que me receberam de uma forma 

assim, que, não sei se eu tanto merecia, né. Mas agradeço de coração o bloco “Os Piratas”, 

por ter me convidado, e ali participei de um grande jantar acompanhado de umas pessoa lá 

do Entre Rios, da minha comunidade, e outros amigos aqui da cidade. Também, é...to 

fazendo uma indicação ao executivo pra que a secretaria municipal de agricultura estude a 

possibilidade de fazer açudes e bebedouros no município, juntamente com a secretaria 

é...municipal do meio ambiente, né. Aonde venha beneficiar o pequeno produtor com a 

bacia...com o peixe, né. Por que não adianta nós faze um açude e não coloca um peixe. 
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Então, certamente, o secretário do meio ambiente me colocou que ai a possibilidade do 

executivo, juntamente com a secretaria fazer os açude e os bebedouro pra nossas coisa. 

Vereador Jaques, a praca da localidade do Entre Rios, ela não está no chão. Ela foi 

arrancada pra fazer melhor trafegabilidade de caminhão, né. Indica a escola lá, do Entre Rios. 

Hoje mesmo solicitei ao executivo que fosse colocado, novamente, a praca por que já foi feito 

o encascalhamento nesta rua, né. Então, certamente, a praca está lá. Vai ser colocada. E, 

também, conversava, hoje, com o coordenador de trânsito. Ele me dizia, vereador Jaque, que 

procurou o DAER, e tão...as praca de sinalização no asfalto não cabe ao executivo. Cabe ao 

DAER, né. Então se alguém quise cobra, ou liga pro DAER, o coordenador de trânsito, ali, 

tem o telefone do cara competente do DAER, né. Então a praca de sinalização cabe ao 

DAER e não ao executivo, ou senão, eles vão fecha lá a...a rua, pra não trafega nada lá. 

Obrigado. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, 

colegas vereadores, colega vereadora, comunidade cipoense, nosso jurídico doutor Gustavo, 

a rádio 87,9 Cipoense, Roberto, demais pessoas. Meu boa noite a todos. Primeiro lugar 

começo em agradecimento, em nome do meu colega Jairo, da associação dos blocos 

cipoenses, pela belíssima festa, cinco noite de Carnavais, como se diz. Quero deixar meu 

agradecimento ao executivo, ao Adair coordenador de cultura. A Brigada Militar, ali 

segurança. Enfim, a todos que ajudaram que esse Carnaval acon...que acon...acontecesse 

esse carnaval, essas cinco noite. Graças a Deus foi...foi...aconteceu tudo em...em paz, sem 

briga nenhuma. Então como a diz a...a cantora da Banda Exemplo, nosso município é um 

exemplo de município, e nunca...cinco noites sem uma briga, um acontecimento. Isso 

é...nosso município taí, é de paz mesmo. Então quero aqui, em meu nome, em nome da 

minha esposa, da minha mãe, da colega Regina, a Silvane e da Ana, parabenizar todas as 

mulher cipoense pelo seu dia. Então quero deixar o meu abraço em nome de todas essas 

pessoas. Também quero dizer aqui, colega Sergio, quero agradecer ao seu bloco, e 

parabenizar o Rei Momo e a minha prima Ana Paula, pela belíssima apresentação que foram 

durante essas cinco noite. Quero deixa aqui, colega, parabéns ao bloco “Embalos do Trago”, 

pelo Rei Momo e a Rainha do nosso Carnaval. Também tenho aqui, coloquei a essa Casa, 

protocolei hoje, meus pedidos de indicação ao nosso secretário de obras. Então eu pedi aqui, 

já o colega Jaques colocou até essa Tribuna aqui, a limpeza e roçada do cemitério, que 

tá...hoje passei por lá, tem que fazer limpeza, o mais breve possível; o patrolamento e 

encascalhamento da estrada do senhor Ido Bender; o patrolamento e cascalhamento da 

estrada do senhor Gelson Flores, e, também, alargamento de um bueiro próximo a chegada 

de sua propriedade; o patrolamento e cascalhamento da estrada do senhor Juraci Garcia, 

aonde morava o senhor Adelino Nascimento; iluminação pública nas ruas Presidente João 
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Goulart, Juvenal Garcia dos Santos e Catarino Garcia dos Santos, trecho entre as Avenidas 

Tranquedo Neves e Juvenal Garcia dos Santos; placas indicativas na localidade de PL, onde 

os moradores pedem que sejam Rincão dos Vieiras. Também peço aqui, que o caminhão de 

lixo faça a coleta das ruas Presidente João Goulart, Juvenal Garcia dos Santos e Catarino 

Garcia dos Santos, trecho entre as Avenidas Tranquedo Neves e Juvenal Garcia dos Santos. 

Que seja colocado, também, placas de...indicativas em todas as ruas do nosso municípios. 

Então está aqui os meus pedidos, protocolados nessa Casa. Então quero deixa bem claro, 

bem aberto, a todos o povo cipoense, que os nossos pedido a gente faz, pra defender o 

nosso povo. Também tenho aqui, que falar um pouquinho sobre terça passada, que eu levei 

até a assistência social, sobre o banheiro da senhora Andréa...Andréia. Então, já foi feito todo 

o orçamento, já foi feito a licitação. Então o mais uma semana, uma semana e pouco, com 

certeza, ela já tá com seu banheiro pronto, na sua casa. Então tá de parabéns a assistência 

social. Meu muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): O Vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo 

para o vereador Ibanez Garcia. Senhor presidente, caros colegas vereadores, colega 

vereadora. Meu tempo regimental é de quatro minutos, presidente. Vou ceder um minuto aí, 

ao meu colega vereador Ibanez, ele solicitou. E quero dizer, inicialmente, em respeito a 

colega Silvane, nossa colega Carine, a vereadora Regina, a nossa colega secretária, membra 

da nossa...comanda a  nossa comissão, a Ana. Dá os parabéns a todas as mulheres 

cipoenses. Importante pra nós essa homenagem tá, aqui tam...as mulheres lutam todo dia, ao 

lado do seu esposo, cuidando dos seus filhos, trabalhando de igual pra igual, digamos assim. 

Mas, presidente, diz catorze de março inicia a EXPODIRETO, em Não Me Toque. É uma das 

maiores feiras da região, em...não só em termos de tamanho, como em tecnologia. Eu 

gostaria que a...a secretaria de agricultura disponibilizasse transporte, ou seja, um ônibus, pra 

que os agricultores que quisessem ir lá, que se colocasse a disposição, pra ir lá fazer uma 

visita. Em termos de conhecimento é muito importante. E deixo aqui a...a solicitação a 

secretaria de agricultura, que disponibilize um ônibus para aquele agricultor que queira ir lá, 

fazer uma visita a EXPODIRETO. Tramita aqui nesta Casa, senhores, o projeto 008 de 2011. 

O projeto que institui o Gabinete da Primeira Dama. Projeto, na minha...na minha opinião, 

sem função nenhuma. Somente questão documental. E vou responder por quê? Em primeiro 

lugar, a Primeira Dama já desenvolve um trabalho no município, acompanhando todas as 

secretarias. Tanto a assistência social, a secretaria de educação, a de saúde. Não há 

necessidade formal de se criar um cargo. Qual o motivo seria, então, da criação do gabinete 

da Primeira Dama, sendo que tá lá a dona Marli Froner, sempre desenvolvendo o trabalho? E 

eu só acho uma...um motivo? A criação de cargos. E, pra responder, meus colegas 
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vereadores e comunidade, o próprio artigo quarto do projeto de lei responde ao meu 

questionamento. “Para atender a organização administrativa do gabinete da Primeira Dama, 

poderão ser designados servidores do quadro do município, respeitados e fixados em lei para 

cada cargo, senhores”. Então, simplesmente a criação de mais cargos. Isso é o que nos 

preocupa, o aumento da nossa folha salarial dos servidores públicos, que envolve os CCs e 

concursados. Nós já estamos chegando a quarenta por cento, ou seja, quarenta por cento do 

que nós arrecadamos no município vai pra folha de pagamento. E tá...e tem mais. Tem a 

criação de um concurso público para este ano, ainda. Para quanto que vai ir a nossa folha? É 

menos investimento que nós vamos ter. Cedo um aparte ao vereador Jairo. O Vereador 

Jairo faz um aparte: O projeto que vai tá chegando a essa Casa. O vereador volta a palavra: 

Mais sete cargos, criado aqui. Qual é a necessidade? Quanto mais cargos nós tiver, mais 

onera a folha, menos recurso que vai ter pra investi, menos estrada, menos saúde, menos 

educação. Então nós temos que saber o seguinte: qual é a real necessidade de nós criarmos 

mais cargos? Eu cito o exemplo da fono...fonoaudióloga, que é um cargo que vão criar aqui, 

agora. Será que não é melhor nós criar...fazer um convênio com a fono em Santiago, e levar 

às consultas?  Não é muito mais econômico? A monitora do PIM, que é um cargo do governo 

do estado, é um programa do governo do estado, que pode ser, como foi criado por Lei, pode 

ser revogado por Lei. E como é que vai ficar esse cargo criado aqui no nosso município? 

Quem é que vai seguir pagando esses salário? Os cofres, os nossos cofres públicos. Então, 

assim presidente, quero dizer que, quero que os colegas repensem bem na hora de votar 

esses projetos, por que a comunidade vai nos cobrar. É isso presidente, muito obrigado. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O Vereador fica com sete minutos, 

pois os vereadores Sergio Seifert e Érico Rosado lhe cederam (ambos) um minuto de 

seu tempo. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar o presidente, colegas vereadores, 

vereadora, é...a nossa, o nosso, cumprimentar o meu tio Sílvio. É a primeira vez que vem a 

essa Casa, seja bem vindo. E, hoje, é um dia especial a vocês mulheres cipoense. Pela essa 

data que transcorreu no dia de ontem. Que vocês são, sempre tem aquele ditado: “Do lado de 

um grande homem, sempre tem uma grande mulher”. Então que fique registrado aqui, muita 

saúde, muita paz pra todas as mulheres do nosso município e da nossa região. E, também, 

quero cumprimentar todos os ouvintes da 87.9, que dá o privilégio de ouvir as reivindicações 

dos colegas vereadores, aqui dessa Casa. Eu quero, aqui, citar o nome, agradecer também, 

ao colega Erico, pela cedência do minuto, e o meu presidente desta Casa, colega Sergio, 

cedência de mais um minuto. Quero, primeiramente, dizer...até fiquei comovido hoje de, a 

tarde, receber a visita do Serginho. Veio aqui a essa Casa se coloca a disposição da minha 

pessoa e do colega Diego, aqui nessa Casa, pra ouvir as reivindicações de trabalho a 
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disposição a secretaria da...de obras. Isso é um exemplo que todos deveriam fazer, os 

secretariados, que tivessem o bom senso, pelo menos procurar os vereadores pra se coloca 

a disposição. Então eu quero deixa, louva, a atitude do Serginho. Uma pessoa, simples, 

humilde, e veio aqui, de coração aberto  se coloca a disposição dos nobres colegas. Que 

fique aqui registrado, aqui, nos anais dessa Casa. E, também, vereador Jairo. Também os 

parabéns  a sua pessoa, presidente do ABC, e do Adair, da cultura, pelo belíssimo Carnaval 

realizado no município do Capão do Cipó. E, certamente, cada vez maior por que, realmente, 

é o Carnaval de família, como todo mundo diz. E foi brilhante mesmo. Se alguém falar, 

comete injustiça, do Carnaval do Capão do Cipó. Quero aqui fazer os pedidos 

nobres...presidente, que seja encaminhada a secretaria de obras, ou as secretarias 

competente. Que até a dona Chica me ligou, que eu não citei na terça passada o nome dela, 

da falta de água, que estão passando. Os nomes do seu Alcimero, do seu Paulo, do Joel, do 

Hervê, do seu Lucídio, do seu Vilmar e do seu Alcimar. Esse pedido já foi encaminhado pro 

secretário de...de meio ambiente, sobre aquela água deles que tão sem água potável, e...e a 

secretaria de planejamento. Também, nobres colegas, outro pedido de...de providência é na, 

é a arrumação das estradas do Rincão dos Ávila, e, juntamente, com a roçada daquelas 

estrada, que tá impraticável, né seu Emerson? O senhor teve o privilégio de acompanhar 

junto, por que eu, a partir de agora, eu to indo, vendo, fotografando, pra não dizer: “O 

vereador tá conversando fiado!” Não vão pode fala isso! Pelo menos vão conferi e vê se o 

vereador tá faltando com a verdade, quando faz os pedido nessa Casa. É isso que eu to 

fazendo. E, quero dizer mais, colegas. Que aquela roçada lá, que foi feita no campo de 

futebol do Carovi, seja estendida a toda Vila do Carovi, e, não somente o campo de futebol e 

ao lado da escola. Por que a Vila do Carovi tá no meio de um macegão e do mato. Que faça 

uma roçada, volte o funcionário lá. Por que esses funcionário foram contratado, foi pra isso. 

Pra fazer limpeza, e a Vila do Carovi merece. Por que ela é...é uma região assim, de grande 

população, e tá lá. É uma vergonha! Também quero fazer o pedido, é...de duas carga de 

cascalho, lá pro seu Robertinho. Ele me ligou pedindo que eu fosse lá vê. Atolou um 

caminhão de boi na porta da casa do Robertinho, lá do Carovi. Um companheiro que deu a 

cara pra bate nas horas que nós precisava, e eu acho que chegou a hora de nós dá a cara 

pra bate, por ele. E eu quero que ele teje ouvindo, ele e a família dele, que eu tive lá, hoje. 

Que coloque as carga de cascalho praquele senhor do Carovi, por que precisa. E o poço 

negro atrás da casa, ele me colocou que faz mais de seis meses que fez a reivindicação a 

secretaria de obras e não recebeu a pedra do poço negro dele, lá. E o lixo, também, foi a 

esposa dele que pediu. Que o caminhão cruza na frente da casa e não recolhe os lixo 

depositado na porteira. O quê que custa o caminhão para e recolher o lixo, como muitos 
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colega falou nessa Casa? Na beira da estrada? Façam esse favor de, quando ir pro Carovi, 

prestar atendimento aquele senhor do Carovi, o seu Robertinho e sua família. Também outro 

pedido de providência pro seu Neri Becker dos Santos, que tá me ouvindo lá no Carovi. A 

entrada dele, é outro, também, é uma lagoa na porteira que entra pra residência dele. Eu já 

fiz o pedido da secretaria de obras, na entrada dele, várias vezes. É outro que boto uma 

placa do governo, de dois por quatro, dois por três, lá naquela porteira, também. Peço, 

encarecidamente, que o prefeito olhe com bons olhos pro seu Neri lá, que é...precisa duas 

carga de pedra. Coloque lá e passe o rolo. Ajeite a entrada dele. E que agilize a água dele, 

que ele fez um açude dos braço pra toma água potável. Também não tem canalização. To 

encaminhando um pedido ao deputado Pedro Westphalen pra ver se consigo, pelo menos, a 

canalização. Se conseguir, que não façam, eu vou tentar conseguir. Se eu consegui, eu vou 

manda bota a canalização pro seu Neri. Por que eu, também, na hora de ir lá pedi o voto, eu 

empenhei que eu ia briga por a canalização, vereador Erico. Que eu acho que todos 

merecem o mesmo tratamento, por que não somos diferente em lugar nenhum. Também, 

quero aqui, recebi um pedido, também, da comunidade do Entre Rios: “Podar as árvores da 

estrada que passa em frente a escola, que estão fechando a rua; um atolador num bueiro 

entre o salão e a escola Padre Nóbrega; fazer um bueiro na entrada da granja do senhor 

Arceli Secretti, que a água da chuva corta a estrada, pois os tubo estão lá a séculos; e, um 

monte de pedra, de brita, que sobrou da ponte que vai pro Entre Rios, é dinheiro público, e 

está indo fora. Isso foi um morador. Vereador Ibanez, muito obrigado!” E o seu Áureo e a 

dona Madalena pediu umas carga de cascalho na entrada deles, que faz horas que ele 

reivindicou e ainda não foi atendido. Por que ele tem uma vaquinha de leite, precisa recolher 

o leite, e o caminhão não entra, lá, quando chove. Meu muito obrigado, nobre presidente. 

Devolvo a palavra à Mesa a todos vocês. Meu boa noite. O senhor presidente diz: Colega, 

eu queria dizer o seguinte: isso aqui...mas a folha de pagamento quando era, antes, também 

era quarenta por cento. Sempre foi! O Vereador Érico diz: Trinta e seis. O Presidente 

diz: Então...mas sempre, sempre ficou em torno de quarenta por cento. E não tá passando, 

agora tá menos de quarenta por cento, ainda. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que 

estão nos assistindo, hoje. Em especial todos os ouvintes da Cipoense FM 87.9. E, fazer uma 

homenagem especial, então, como relatou aqui, alguns colegas que me antecederam, sobre 

o Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns, então, a todas as mulheres cipoenses, que 

estão no seu lar, que estão trabalhando. E, em especial a representante da mulher cipoense 

aqui na Câmara de Vereadores, a nossa colega Regina, e as que, hoje, estão aqui nos 

assistindo. Senhor presidente, só pra esclarecer o fato de ontem, ali no Ginásio quando eu 
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estava no baile. Até quero agradecer a Brigada Militar de Capão do Cipó. Ela é bastante 

atuante. Isso aí eu sempre defendi a Brigada aqui nesse microfone. E, graças a Deus, não 

houve nada. Quando eles me comunicaram, eles já tinham tado lá em casa. Tinham 

vistoriado, não existia fato nenhum. Alguém teria ligado pra eles dizendo que a minha casa 

tinha sido arrombada. Mas, de repente, com a chegada deles, tariam tentando ou, teriam 

disparado. Mas, enfim, não aconteceu nada. Também, senhor presidente, eu fico indignado, 

por que eu sou funcionário dessa Prefeitura desde que se criou Capão do Cipó. Eu sou 

cedido de Santiago pra Capão do Cipó, desde oitenta e cinco, que eu vim pro Cipó, 

funcionário municipal, de oitenta e sete pra cá. Emancipou-se, em dois mil tivemo eleição, 

nós passamo...saiu em noventa e seis. E eu me tornei funcionário da Prefeitura Municipal de 

Capão do Cipó por opção, assim como outros professores que ficaram aqui, optaram. Eu fico 

indignado, por que todos me conhecem aqui. Os funcionários da Prefeitura são meus 

conhecidos, são meus amigos. Não por funcionário, mas, também, como vereador, todos me 

conhecem. Como é que chega um fax dia quatro de doze, na Prefeitura, quatro de dezembro 

de dois mil e dez. Não me entregaram! Não me avisaram! Chega outro dia cinco de janeiro de 

dois mil e onze. Passa-se trinta e um dias após o primeiro fax, lá da Delegacia de Polícia, e, 

também, não me avisam. Aí soube por intermédio de outros, e aí, até lá da Delegacia uma 

conhecida minha me ligou e: “Tu não vai vim, vereador?” Mas do quê? “Não, tu precisa dá um 

depoimento aqui, assim, assim.” Mas, como? Então, eu queria esclarecimento de quem 

recebe os fax da Prefeitura, por quê que engavetou, não me entregou? Mas pode ter certeza 

que o prazo ainda tava legal. Ainda nós estávamos dentro do prazo, pra prestar o depoimento 

que necessitava. Senhor presidente, comunidade que participou do Carnaval. Muito obrigado. 

Especialmente aos blocos que participam do ABC, né. De coração, meu muito obrigado. Eu, 

como representante da Associação dos Blocos Cipoenses de Carnaval aqui de Capão do 

Cipó, e, dizer pra vocês, que a união desses blocos que compõem o ABC, eu tenho plena 

certeza que é, realmente, que aí que sai um Carnaval de fundamento no Capão do Cipó. 

Sempre tivemos o apoio da administração. Dessa e da anterior, pros Carnavais que se 

realizaram em Capão do Cipó. Mas o ABC tem um papel fundamental, por que ali todo 

mundo é responsável, principalmente a Diretoria dos blocos, em não deixar acontecer nada 

no salão. Temos os seguranças, a Brigada lá fora. Mas o ABC faz o seu papel de 

fundamento. Então eu agradeço a todos que compõem a Diretoria do ABC, e que compõem 

os blocos que pertencem ao ABC, né. E agradecemos por essas cinco noites de folia, de 

bastante diversão, bastante amizade. Por que o Carnaval, também, a gente faz bastante 

amizades. E, agora quando eu cheguei, parece que o seu Austrogésilo, ali, perguntou: “Mas, 

já terminou? Bah! Achei que tinha mais hoje pra nós faze!” Não, mas se acalma, seu 
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Austrogésilo, passa ligeiro, e dois mil e doze taí, né. Também, senhor presidente, falo, 

novamente, da nossa água. A nossa água ali do Bairro Santo Antonio, onde as ruas são mais 

baixas, ali descendo a Brigada, não tem problema. Mas, na geral aqui, nós temo problema 

sério pra subi água nos chuveiro. Sai a água nos chuveiro, mas queima muito, por que sai 

pouco. A água nossa, do Bairro Santo Antonio, tá fraca. Faz horas que vem...a gente vem 

reivindicando. Então que o DEMAC, junto com esse executivo, tome providências, né. E, 

também, falando ali do Rincão dos Vieira, isso aí já tá se tornando uma brincadeira aqui na 

Tribuna, né? Todo mundo pede, todo mundo reclama, e não é resolvido o problema do...lá do 

Rincão dos Vieira. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra à Mesa. O senhor 

presidente diz: Eu tenho...tem uma Lei Municipal que disciplina que... concessão de 

honrarias. Essa Lei está distrito...descrito que as ...as comissões das mulheres destaques 

devem ser feitas até o dia trinta de dezembro do ano anterior. Daí tem um projeto aqui,  que 

era das honraria, que nós ia fazer, das mulher, que não foi...que não foi mandado pra cá essa 

Lei. Eu quero deixa bem claro aqui na..na...na, como presidente aqui da Sessão, dizer que 

isso aqui trancou tudo a pauta. Não tem nenhum projeto que vai em votação. Nem vocês vão 

pode dá os pareceres, enquanto não mandarem isso aqui. É isso aqui? O procurador 

jurídico diz: Não! O Presidente diz: É...quem não ...trancou a pauta foi...daí as comissões 

por falta disso aqui, né. Então tem que mandar vim do...co...legislativo, manda vim pro 

legislativo isso aqui...legislativo! então, tá tudo parado os projeto e vai fica parado enquanto 

não manda isso aqui. Só que, deixar bem claro, que não é eu que to trancando projeto 

nenhum, aqui. Depois vem o pessoal cobrar: “Ah! Não deixo cruza projeto!” é...tá faltando o 

pessoal do prefeito manda esse papel, pra nós pode toca os...toca os projeto aqui na 

Câmara. Amanhã ou depois vão dize: “ Ó, trancou faze os concurso, faze isso e aquilo”. Não! 

Não é eu que to trancando o concurso nenhum. Simplesmente tá faltando papel, de vim, de lá 

da Prefeitura. Enquanto tive faltando papel, não vai passa nada. É o impacto, aí. Então tá. 

Era isso, agora vamo aos Líder de Governo. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Bem rapidinho, só pra esclarecer a respeito da folha de pagamento, é...o 

presidente Sergio, eu acho que se enganou. Por que a folha de pagamento da administração 

anterior, nunca chegou a quarenta por cento. Ah...ele se embasou no que o prefeito falou 

aqui, na Sessão Solene...O senhor presidente diz: Colega! Colega, eu vou averiguar isso 

daí e na outra Sessão eu pego e vou fala publicamente, até todo mundo escuta. Eu vou 

quando que foi o gasto. A Vereadora torna a palavra: O gasto. É, realmente, eu acho que tu 

te embasou no que o prefeito falou aqui, naquela Sessão Solene, na diplomação das pessoas 

que emanciparam, ajudaram emancipar o município. Mas ele veio aqui e mentiu. Mentiu! Por 

que o secretário da fazenda, o ex-secretário da fazenda, o Pinheiro, disse que se for preciso 
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ele vem aqui nessa Tribuna e prova. Então a folha nunca chegou a quarenta por cento. Agora 

chegou, a gente sabe bem por que. Ah...terça-feira que vem, eu to encaminhando uma 

indicação aqui pra ser...pro executivo. Pra que a administração viabilize a licitação pra fazer 

um transporte urbano aqui na nossa cidade. Eu sei que foi pedido. Saiu conversa da 

administração. Mas isso é mentira! Por que eu falei com a pessoa que teve falando com o 

prefeito, que queria faze esse transporte. Tava disposto, ele tá com o carro, dirigia. E o 

prefeito ficou de liga pra ele, retorna, e até hoje, nada. Até, inclusive, ele disse que na frente 

tava o Christian, pra faze esse transporte. Então eu acho assim, de grande importância para 

os nossos munícipes, que eles tenham como vir aqui no centro do...do nosso município fazer 

as suas coisas, ir no Posto, ir na Prefeitura, realizar os seus afazeres. Então a minha ideia é 

assim, que fique o transporte, uma vez por semana, de cada localidade. Um dia...uma 

semana do Carovi pra cá, outra semana lá dos Palmeiro, outra semana lá do Entre Rios, e 

assim sucessivamente pra que a gente consiga atender todos os nossos munícipes que não 

tem carro e precisam vim ao centro do município, ah...faze o...o..os seus afazeres. Tanto na 

Prefeitura, como em qualquer lugar. Era isso e eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO NASCIMENTO, Líder de Governo PP: Só quero aqui, colega Regina, sobre a 

localidade ali do seu Anselmo. Eu passei por lá, também. Coloquei ao secretário do meio 

ambiente. E ele me colocaste que, o mais rápido possível, vai providenciar aquela roçada 

naquela localidade. Eu passei por lá, e é verdade, tá bastante, assim, como se diz, bastante 

no meio da estrada e tá dificultando o trafego de carros e veículos grande. Também quero 

aqui agradecer o colega Serginho pelas atitude e pelo trabalho, Serginho. Em seu nome 

quero agradecer a todo o pessoal do executivo, são funcionários públicos que tão 

trabalhando pelo nosso município. Em seu nome quero agradecer a todos os trabalhos que 

tão feito durante esse período de nosso governo. Parabéns Serginho, continue assim com 

suas atitude, que o senhor tá tendo a nós, colegas vereadores. Muito obrigado! VEREADOR 

ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: O vereador fica com um 

minuto, pois passou um minuto de seu tempo regimental de cinco minutos. Senhor 

Presidente, voltado aqui a essa Tribuna, e só pra esclarecer a sua colocação, a vereadora já 

retificou isso. A folha do executivo, da administração passada, chegou a trinta e seis por 

cento. Segunda questão, não podemos nem muito volta ao passado, meu caro presidente, é 

só nós voltar quatro meses atrás, onde tava aqui o prefeito Froner, na Sessão Solene de 

homenagem aos membros da emancipação, onde o próprio prefeito disse aqui que ia chegar 

a folha a trinta e cinco por cento. Então, eu to só lembrando o prefeito da promessa que ele 

fez aqui aos vereadores e a comunidade que tava aqui presente. Trinta e cinco por cento era 

a folha. Quero deixar aqui os parabéns ao Jairo, presidente do ABC, pelo brilhante Carnaval, 
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em nome de todos os cipoenses que participaram do Carnaval. Era isso presidente, e até 

terça-feira que vem. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: O vereador fica 

com um minuto e quarenta e cinco segundos, pois passou quinze segundos de seu 

tempo regimental de cinco minutos. Eu volto aqui a essa Tribuna, eu acho assim ó, tá tão 

boa a Câ...a Sessão da Câmara hoje. Tá calma. Tão muito educado assim ó. Mas eu acho 

feio assim ó, quando uma pessoa vem aqui e diz que uma pessoa é mentiroso. Eu não gosto, 

gente! Muito feio! Todos nós somos seres humanos. Mas não...não se usa essa palavra. É 

palavra desequilibrada. É pra pessoa desequilibrada. Eu não gostaria que ninguém chegasse 

e me dissesse que eu to mentindo, que eu estou isso. É feio, gente! Por favor! Tá muito 

bonita a Sessão da Câmara. E que Deus ilumine cada vez mais, cada um de nós, pra que o 

povo de Capão do Cipó saiba quem é os vereadores de Capão do Cipó. Não usar palavrões 

aqui nesta Casa, dizer que mentiu. É feio! Visitei a assistência social hoje, portanto, o 

secretário Dário Nascimento e a assistente social do município, Zaida, a qual pedi, 

encarecidamente, a secre...a Zaida, e o secretário da assistência social. Pra que me faça 

uma visita a quatro pessoas no assentamento Nova Esperança. Que necessitam, 

imediatamente, da assistente social. Até, inclusive, não mencionei o nome, aqui, por que já 

mencionei a assistente social do município, né. Então, portanto, eu já visitei a assistente 

social. Queria dizer ao meu colega Ibanez, que....colega, essa pessoa que lhe disse, meu 

querido colega, que lá no Entre Rios tem um atolador, em frente o colégio tem galho. Por 

incrível que pareça não tem um pé de árvore na frente da escola Padre Nóbrega. Não se tem 

um pé de árvore na escola Padre Nóbrega. É gente desqualificada que veio trazer essa 

mensagem pro meu querido colega, vereador Ibanez, né? Essa pessoa, talvez não more no 

Entre Rios, e não conheça a localidade de Entre Rios. Mas fico muito grato aos meus colegas 

que tão me ajudando a trabalhar pelo Entre Rios. Muito obrigado e até terça que vem. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: É...vereadora Regina, a respeito do 

transporte coletivo eu não tive o mesmo privilégio e torço que a senhora tenha esse privilégio 

e essa sorte, que esse projeto saia da gaveta. Foi uma ideia minha. Tá parado na gaveta do 

governo. Não saiu de lá. Houve essa conversa do Christian querer, mas não saiu do papel. 

Mas eu torço, sou seu apoio. Conte comigo! Por que a comunidade precisa. Não interessa 

quem faça. Mas, tem que faze! Serginho, falei antes da sua pessoa chega aqui. Continue 

com essa simplicidade, se colocando a disposição dos colegas vereadores. Por que sempre 

vai ter o reconhecimento, eu digo isso. E obrigado. Briguei pela estrada dos Palharini. 

Belíssima estrada, Serginho. Obrigado ao governo! Obrigada, administração! Quem ganha 

não é o vereador. É o povo. Pode ter certeza! Que quem tá mais feliz nos Palharini, é o povo 

que mora lá. Não eu! Eu não faço mais que a minha obrigação, pelo que eu to ganhando 
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aqui. Vereador Jardim, o atoleiro é entre a escola Padre Nóbrega e o seu salão. O senhor 

sabe do atoleiro. O senhor sabe onde é que é as pedra. O senhor sabe onde tá os tubo 

atirado na beira da estrada. Por que eu tive lá, vereador, com a imprensa. Tá ali o privilégio 

de acompanhar. Eu não vou falar mais, vereador Jardim, sem fiscaliza. Por que não vão me 

pega de calça curta. Pode ter certeza! Inclusive tem foto, todo documentado, de tudo que eu 

falo nessa Casa. E eu...com...os meus pedido vocês podem ir atrás, que lá tá pra faze a obra. 

Faça, ou não faça! Mas que taí pra ser feita. E, eu peço um aditivo ao secretário Dário, na 

casa do Nico, no Carovi. Que ele olhe com carinho lá a situação do...e...do Nico, na Vila do 

Carovi. Vê uma possibilidade de faze um...um aditivo pra faze uma casinha pro Nico, no 

Carovi. Meu muito obrigado a todos os cipoenses pelo dia de hoje. Um abraço! VEREADOR 

JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O vereador fica comum  minuto e 

cinquenta segundos, pois passou dez segundos de seu tempo regimental de cinco 

minutos. Nobre colega Rodolfo, eu queria falar, mais uma roçadeira é bom. Mas pro serviço 

público! E, quero esclarecer aqui o seguinte, que não é o Tinta e nem o Célio, tá. Mas tem 

uns funcionários ali, que sai pra faze o serviço público e vão faze serviço particular com essa 

roçadeira da Prefeitura. O fio da Prefeitura, gasolina da Prefeitura, tá. O funcionário da 

Prefeitura não pode faze serviço particular. E, além do mais, aqui na Avenida ainda cobram. 

Cobram do povo! Pegam...ainda cobram. Cobram pra roçar. Diz que é tanto e mais tanto.  E 

eu tenho prova disso aí. Se achar que não, eu trago a pessoa aqui, tá? Quanto, até foi 

nominado ali, no Carnaval, né coordenador de cultura, a disputa, pro ano que vem, das 

rainhas e coisa. Disputa gera inimizade. Nós já tivemo isso aí no passado. Eu me posiciono 

contra. Eu sou contra. O nosso bloco é totalmente contra isso aí, a disputa das rainhas do 

Carnaval. Também, nobre colega Jardim, os bebedouros que o senhor pede, os açudes que 

o senhor pede pro pequeno produtor. Isso não...nem deve pedi. É pega o folheto ali, do plano 

de governo, do prefeito Osvaldo, e ele cumpri a palavra. Ele disse que ia dá. Ele disse que ia 

faze. Então que...é só cumpri, agora, o que ele prometeu, tá. Por que hoje tem secretário do 

meio ambiente que pode autoriza, quando legaliza, certamente, a secretaria, né. Aí não vai 

depender de órgãos estadual. Ele mesmo vai dá a autorização aqui. E dizer a vocês, pessoal, 

né, que as ruas da cidade, tá quase pior que as do interior. Tem barroca na rua. Na frente do 

Giovani, tem aquela rua que desce ali. Essa que abriram nova, que eu peço patrolamento, 

pelo menos pra tirar os carreiro de pereá. Tá virado num carreiro de pereá, só, aqui ó. Cruze 

aqui ó, depois da...da praça, que vai até a...Foi bonito quando saiu no jornal. Muito obrigado, 

até a próxima Sessão. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, 

PT: Senhor presidente, eu volto aqui nessa Tribuna, também, pedir pra...na Sepé 

Tiarajú....Sergio, vê se o executivo ou o secretário, quem seje, que crie vergonha e leve umas 
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pedra pro seu Oribes. Desde setembro, ele pediu uma carga de pedra pra faze um tambo de 

leite. Tá tirando leite no tempo, ainda, e tá pronto lá para ele erguer. Não tá...desde setembro. 

Lá no seu Oribes. E que seje arrumada a estradinha lá, que vai na Igreja Assembleia de 

Deus, e Deus é Amor, na Sepé Tiarajú. É quinhentos metros. Nem dá quinhentos metros. 

Bota umas pedra lá, que o pessoal não consegue nem reza quando chove. E aqui...lá no seu 

Hilário, na Sepé, é aquela descida ali. Tu conhece, Sergio. O ‘cara’ não consegue sair de 

casa. Passem a patrola. É empedrada, é só patrola. Não tem muito o que faze. Eu achei que 

o Antonio ia embrabece com o vereador Ibanez. Por que o Antonio, eu acho que parece que 

fica brabo quando pede serviço na comunidade dele. Mas não...tu não foi só tu que teve voto 

lá, vereador Antonio. Todos, acho, que os vereador, cada um teve um pouco de voto nas 

comunidade. E não é vereador da comunidade. Eu acho que é do município. Eu não sou 

vereador de...do assentamento, principalmente, ou da cidade. Eu sou do Capão do Cipó. E 

eu quero que me prove o contrário! Eu quero vê o que o secretário do meio ambiente cumpri 

tudo as árvore que tem que corta, pro pessoal ir colher, sem gente. Por que na secretaria de 

obras não tem...de meio ambiente, não tem nenhum funcionário. É só ele. Se...pegaram um 

lá, agora, tem que mandar esse cara corta. O produtor vai te que pega e faze. Tem coisa que 

tu faz e não dá bola. A verdade é essa! Se tudo tu vai depende de secretário aí, que nem 

foi...tá legalizada a secretaria, ainda, então. Meu muito obrigado e até a próxima terça. Após 

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

recebidas:CONVITE, da ACAMVALE, para Ato Público, dia 14 de março de 2011, às 14 

horas, no Centro Comunitário Santa Juliana, em Jaguari. OF. 003/2011, da Secretaria da 

Fazenda, encaminhando resposta ao Pedido de Informação 001/2011, requerido pela 

vereadora Regina Weidmann. OF. GAB. 004/2011, da Secretaria de Administração 

encaminhando Leis Municipais de n° 502 a 504/2011 e Decretos de n° 008 a 014/2011. 

INDICAÇÃO 008/2011, do Vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

009/2011, do Vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal.  Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 15/03/2011,  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, 09 de março de 2011. 

 

 

 

 


