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ATA N° 08/ 2011 (Ordinária) 

Aos 15 (quinze) 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”.  Após o senhor Presidente convida a 1ª secretária para que faça 

a leitura da ata 07/2011, da Sessão Ordinária do dia 09/03/2011, 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 JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O 

vereador fica com sete minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu dois minutos 

de seu tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadores, 

senhora vereadora, comunidade que está aqui. Um grande colorado que não apareceu esses 

dias num debate, né? Teve problema, não conseguiu chegar na rádio, o amigo Luiz, tá aqui 

hoje, né Luiz? Num debate que o Anselmo promoveu, onde tava um gremista e aí esperamos 

o...o vereador lá. Nosso secretário da educação, as meninas que tão lá nas licitações, lá, ex-

professora da minha  escola, estagiou lá, e vocês. E, principalmente, quem nos escuta, não é 

Leandro, pelas ondas da nossa rádio comunitária Cipoense FM. Que essa rádio está servindo 

pra gente divulgar o que é feito, as coisas que acontecem, as críticas e tudo aquilo que é, que 

eu venho aqui conversar com vocês, que os meus colegas, também, fazem. Presidente 

começando com a minha reunião, hoje lá no Carovi, presidente. Eu tenho, aproximadamente, 

cento e sessenta e três pais. Cento e vinte e seis estiveram presentes. Quinze justificaram. E, 

somente, vinte e dois não deram sinal de vida. Eu digo que a minha reunião lá da Escola 

Macedo Beltrão foi um sucesso. Resume desse jeito aquilo que nós, como diretor de escola, 

como Instituição de Ensino, como responsável pela educação no Ensino Médio, no Capão do 

Cipó, queremos. Pai presente na escola é cada vez problemas em número menor. Esteve lá 

o nosso secretário, registro, aqui, pra vocês que tão em casa e  aqui do nosso Plenário, que o 

secretário de educação esteve acompanhando. Esteve lá participando, hoje, da reunião com 

os pais. Então a palavra que diz disso foi...Presidente, também to encaminhando, depois 

vamos...um pedido de...né. Encaminhando um pedido de ações da Prefeitura, e fora aquilo 

que eu estou pedindo, trocar umas lâmpadas, principalmente, na frente da escola. E, 

conversando com o Serginho, amanhã ele vai terminar, né Serginho? Já que na terça 
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passada eu falei que nós precisávamos uma roçadeira nova, anteontem é...na...na manhã de 

segunda, ela já estava trabalhando, essa roçadeira manual nova. Então vai lá no Carovi roçar 

aqueles locais públicos que precisam, que...né. É peque...é pequena a coisa. Não é grande 

serviço que falta lá. Com relação, presidente, as  placas, a questão de quebra-mola aqui no 

asfalto. E isso é importante, e vocês que estão em casa nos ouvindo, vocês ficarem sabendo 

o seguinte. O prefeito municipal, a secretaria de obras, ela não pode colocar uma única placa 

sequer nessa obra por que ela é do DAER. É contra tudo e contra qualquer coisa certa que 

se possa é...imaginar. Mas não pode! Então, amanhã ou depois, que Deus o livre aconteça 

alguma coisa, vocês saibam que eu, até nesse meu pedido, tá entrando lá pra fazer um 

passeio. Pelo menos um lado da Avenida colocar pedra brita, pelo menos nesse do asfalto 

novo. E eu vou...eu já fiz o pedido, e sei que não vai acontecer. Por que enquanto não for 

entregue. Enquanto não determina o final da obra, cumpri o contrato, ninguém pode bota. 

Vão coloca, e depois acho que o Diego vai comentar melhor, alguns cones pra diminuir a 

velocidade, coisa solta em cima da pista, na frente da escola. Agora, no restante, não é 

responsabilidade. Por que se fosse responsabilidade do prefeito, certamente que isso já 

estaria. Pedi, também, ao Serginho, comentei com ele agora, um quebra-mola, antes da 

saída do Carovi e outro logo depois quem vai pra Inducalca. Serginho, lá precisa, para aquele 

trânsito lá, todo mundo passa mais devagar, lá. Isso é bom. Na frente da sua casa, seu Luiz. 

Um quebra-mola de cada lado ali. Isso é bom! Sobre ser mentiroso ou não ser mentiroso. De 

que o prefeito mente. De que o prefeito...tanta coisa, tanta baixaria que tem saído aqui, eu 

tenho alguns esclarecimentos, principalmente, no que diz respeito a Folha. O índice da Folha, 

tão famigerado, tão discutido que o prefeito tá empregando gente, que o prefeito tem 

é...enchendo de gente. Então vamos alguns números assinados pelo prefeito, pelo secretário 

e pelo senhor Giancarlo, contador da Prefeitura. Ano de dois mil e dez...ano de dois mil e dez 

quanto foi gasto com a Folha? Trinta e oito ponto cinquenta e oito. Amigo Jaque, não entra 

nesse cálculo, os oitocentos e quatro mil da verba no total aqui.  O nosso orçamento dez 

milhões setecentos e trinta. Não conta os oitocentos e quatro mil. Não conta! Essas verbas 

são específicas, elas não podem ser computadas pra despesa. Quem me disse isso foi o 

contador da Prefeitura, senhor Giancarlo, tá?  Ano de dois mil e oito, final, último ano do 

governo Serafim, total da Folha, quarenta ponto quinze, certo? Ano...ano de dois mil e sete, 

trinta e nove ponto cinquenta, total da Folha, certo? Vamos comparar. Trinta e nove ponto 

cinquenta, quarenta ponto quinze e trinta e oito ponto cinquenta e oito. Vamos ao primeiro 

ano nosso, quarenta e um ponto trinta e nove, ano passado, o primeiro ano nosso, de 

governo. Foi quarenta e um, pontos percentuais, da Folha. Isso foi o que nós gastamos, tá? 

Teve várias ações que o prefeito fez, já com temor de que pudesse explodir e nós gastarmos 
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demais e não sobrar pra investir. Foram feitas as correções. Assumimos concursos, foi...ele 

dispensou inclusive eu, na época saí de secretário. Eu e não me lembro mais quatro, cinco, 

secretários do prefeito. Em função de quê? De  baixar o índice. Então vocês que estão em 

casa, números não mentem. Quarenta e um ponto trinta e nove, em dois mil e nove. Os 

outros dois anos, só peguei dois anos, trinta...quarenta ponto quinze, trinta e nove ponto 

cinquenta...já? Terminou o tempo? Tá? E o ano passado trinta e oito ponto cinquenta e oito. 

Então a palavra mentiroso, assim, desse jeito, dum homem público, o prefeito, fica ruim. E 

pelo menos nisso aqui, nesses números aqui...presidente, to encerrando...esses ficam claro e 

que fique, definitivamente, e esclarecido esse fato. Muito obrigado e devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite 

senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade que se faz aqui presente. E, em 

especial, a nossa rádio 87.9, aos ouvintes dessa queria rádio, que mais tarde estarão todos 

nos ouvindo. Ah...em primeiro lugar eu mando um abraço pro pessoal lá do Carovi, aonde 

domingo eu estive lá, visitando o  vô Bento, a vó Adair, o Joel, o Jair, pessoas que eu conheci 

durante a política, e eu sempre brinco que eles nos adotaram. A mim e a minha família. Então 

um grande abraço a todos eles e aos demais moradores do Carovi, aonde a minha visita está 

sendo cobrada. Mas eu, eu sempre digo que eu não queria ir de mãos abanando, sem um 

projeto, confirmado nessa casa e com a palavra do prefeito empenhada, que seria executado. 

Então, eu já disse a todos lá, e digo, aqui, agora nessa Tribuna e a todos os ouvintes. Como 

não posso deixa de comenta sobre a entrevista do prefeito Froner ao jornal Folha, aonde ele 

diz: “Recebi uma Vila empoeirada, eu vou entregar uma cidade asfaltada”. Poxa vida, gente! 

Colegas vereadores, presidente, ele recebeu uma cidade, um município, criado, emancipado, 

bem estruturado, bem administrado e crescendo a olhos vistos. Então ele diz uma Vila. Ele 

não sabia que era cidade? Não sabia que era município, Capão do Cipó? Eu acho que ele foi 

muito infeliz nessas palavras que ele falou. Deve repensar o que deve falar, principalmente 

pro Jornal. Depois a gente diz, aqui, as coisas, e a gente não pode. Somo taxadas de 

vereadora crítica, que só critica, que não faz nada. Então assim ó, o prefeito recebe uma Vila, 

se elegeu prefeito, tem um big de um salário e vem dizer que é uma Vila. Outra coisa 

ah...sobre a Folha de Pagamento. Eu...eu assim ó, eu não tenho conhecimento na área 

contábil. Confesso que não conheço essa área. Só que assim ó, o que me indigna é assim ó, 

a atual administração tem mais funcionários que a administração anterior, criaram outra 

secretaria e dizem que gastam menos que a administração anterior. Então assim ó, alguma 

coisa há. Papel prova tudo! Papel, infelizmente, prova tudo. Então assim, mas eu...eu...eu 

não vo fala mais, a respeito disso, por que assim ó, eu não tenho conhecimento nessa área 

contábil...O Vereador José Rodolfo de Brum solicita um aparte. A Vereadora diz: Não, 
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não lhe cedo! Não tenho conhecimento nessa área. Então assim, pra mim, pra ir falar aqui, 

então, agora, eu vou convida um...um contador assim, que possa me explicar isso aqui. Por 

que a pergunta paira no ar. Outra coisa, falando aqui dos vereadores. Que ele tá sendo muito 

criticado. Ele se elegeu com a maioria dos vereadores. A oposição, aqui dentro, são quatro 

vereadores. Se, hoje, tem mais vereadores, que graças a Deus, abriram os olhos perante 

essa administração, me desculpa prefeito, mas a culpa não é minha. E se a sua 

administração vai mal, ou a culpa é sua ou do seu assessoramento. Por que eu sempre disse 

aqui que eu duvido que o prefeito Froner seja uma pessoa mal intencionada. Ele só pode 

estar mal assessorado, então. Por que eu...eu não acredito que uma pessoa que batalhou pra 

ser prefeito, que conseguiu a vitória, que provou pra mais da metade dos eleitores que era 

um candidato melhor que o seu concorrente, teja fazendo esse tipo de administração. E os 

vereadores, eu posso até não ter preparo, não posso ser preparada pra ser vereadora. Por 

que achei que era uma coisa, e aqui é bem outra. Mas, graças a Deus, agora a rádio taí e o 

pessoal tá sabendo tudo que a gente fala, tudo que a gente aprova, tudo que sai dessa Casa.  

Por que antes da rádio, antes era uma Câmara de Vereadores, a partir do dia quinze de 

fevereiro, é outra Câmara. São outros comentários aqui nessa Tribuna. Por quê? Por que 

hoje, graças a Deus, o povo do Capão do Cipó tá ouvindo todo mundo. Tá ouvindo o quê a 

gente faz aqui. Então assim ó, eu acho que ele foi, realmente, infeliz nesses comentários que 

ele fez.É só quem lê pra vê o quê que ele falou aqui. Agora o aviso tá dado.  Ele não recebeu 

uma Vila. Ele recebeu um município, senão não seria prefeito. Era isso e 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 regimental para o vereador José Rodolfo de Brum. Três minutos. 

Colegas vereadores, a Mesa, vereadora, público presente, secretários, funcionários. Boa 

noite a todos. Eu queria dizer aqui, até aproveitar que o Serginho está aqui. Que eu vinha, 

hoje, pra critica, Serginho. Sobre a estrada do Carovi. Mas você me...me avisou que a patrola 

estava indo lá, que...diz que tava descendo, só que meio-dia eu tinha vindo e não tava. Mas 

confirmou que chegou. Por que o jeito que tava não teria condições de...aquelas entradas de 

lavoura vai fica pronta agora. Eu acho que vai...tem umas quantas que tem que faze lá. E não 

teria condições da gente transportar o produto até as cooperativas. Mas, agora, chegou a 

tempo. Eu vim pra criticar. Não vou pode critica, por que tá funcionando. Então me atorou a 

língua antes de eu fala aqui. E também queria, também queria faze um comentário sobre 

o...o, tá fazendo falta o Henrique Lima, na secretaria. É come...é um comentário que eu quero 

fazer assim. Não quero critica o prefeito nem nada. Só que é uma coisa que eu acho que 

tinha que fazer, quando sai um secretário, nomear outro pra fica no lugar. Se não fica meio 
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perdida a coisa ali ó. Por que o coordena...o coordenador, ele é acostumado faze o que o 

outro passa. E o coordenador fica meio perdido, por que o maquinário, mesmo, como...veio 

de lá, veio pro Rincão dos Palharini, que era um pedido do Ibanez. Daí volto pra lá, foi o 

pedido do Antonio, foi lá pro Entre Rios. Agora volto pra lá de novo. Então tudo esse tempo 

aí, foi perdido, o mínimo, um dia e meio na estrada. Então vamo, agora, vamos chega lá, 

vamo termina aquilo lá e vim de lá pra cá. E sobre a coisa que eu disse que ia arruma papel, 

colega Regina, não vo nem comentar, que já foi feito coisa aí. Pelos papel é isso aí. Então 

não vou...não vou faze comentários, que o colega Rodolfo já fez. É que eu disse...que 

prometi, que eu ia traze os papel. Você co...pego os papel antes. Que eu peguei depois, mas 

tinha os papel na mão, também, pra  vim aqui dizer que...que é o que me passaram, não é? 

Era só isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa.  

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero cumprimentar aqui o senhor 

presidente, cumprimento os colegas vereadores, comunidade que se faz presente, secretário 

de educação, secretário do meio ambiente, contadores, servidores que se  encontram aqui 

conosco. O Adair, também, da cultura. Cumprimento aos ouvintes da 87.9, que a partir das  

nove horas da noite, a comunidade cipoense está sintonizada pra ouvir os debates, pra 

ouvir...mas que sejam uns debates calorosos. Que seja de entusiasmo. Que seja de proveito 

e não de baixaria. Eu tenho dito e tenho conversado com todas as...os munícipes de Capão 

do Cipó, e todas as comunidades tem me dito: “Jardim, não entra na deles! Faz o teu 

trabalho! Mostra o teu trabalho! Não seja o cara que tu vai cair numa armadilha!” E, eu tenho 

ouvido o povo cipoense. E, é eles que nos conduz. Eu acho que, na realidade, nós devemos 

de mostrar a nossa capacidade, o nosso trabalho junto com o povo cipoense e com os 

administradores públicos. Hoje, portanto, participamos dos cinquenta e quatro anos da escola 

Padre Nóbrega, do Entre Rios, foi coroada de êxito e de um belíssimo coquetel, com a 

presença do senhor vice-prefeito, com a  presença do secretário de educação, com a 

presença da comunidade de Entre Rios. Lá eu estava presente. Lá nós fizemos uma 

integração e festejamos os cinquenta e quatro anos da escola Padre Nóbrega, que 

futuramente, vem ao longo de quatro anos atrás, pedindo a troca do nome da escola. E, 

certamente, com a  nossa administração, com o secretário de educação, passará a se 

chamar, se Deus quiser, Vilma Batista do Nascimento Veiga, primeira professora daquela 

escola, né. Com currículo invejável. Então parabéns a professora Rita. Parabéns ao professor 

Sergio, que lá estão. Olha, foi uma belíssimo coquetel que nós, hoje, festejamos, a partir das 

três horas da tarde. No sábado passado nós andamos com o coordenador de estrada, com o 

senhor prefeito municipal. Tive a honra, como sempre tenho a honra, de chegar na Prefeitura, 

no gabinete do meu prefeito, nas viagem com o meu prefeito, e assessoramento da nossa 
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administração. Visitamos o assentamento Nova Esperança, a qual nós almoçamos lá no 

assentamento Nova Esperança, com uma equipe de amigos, lá no Joce. Lá estava e lá nós 

almoçamos. Verificamos o patrolamento. E, certamente, irão conduzir todas as estradas dos 

assentamentos, né, até a porta da sua casa. Visitamos muitas  famílias lá, e todos ficaram 

felizes do nosso prefeito estar lá, verificando o trabalho. Fomos até Areias. Parabéns a 

estrada de Areias. Seguimos a Rincão dos Vargas. Ótima estrada de Rincão dos Vargas. Por 

lá, só nos agradeciam. Agradeciam a administração. Se deslocamos até Entre Rios pra 

verificar os buracos e isso e aquilo que tinha nas estradas do Entre Rios. Por enquanto não 

encontramos. E, certamente, não vamos encontrar. Por que lá, vai se direcionar pra Vila do 

Entre Rios a limpeza e o encascalhamento e a melhoria do Entre Rios, né. Então foi uma 

visita, neste sábado, olha que planejada, gente, que nós fizemos em quase...em bom pouco 

do interior do nosso município. Também pass...passamos no Inhacapetum. Também a 

estrada lá, também, com ótima estrada para a safra que está se vizinhando aí. Este foi um  

trabalho do sábado que nós fizemos com a administração municipal e com o senhor prefeito 

municipal, a qual nos acompanhando, principalmente, nas comunidades que nós passamos. 

Mas intencionado. Olha, gente, eu acho que o nosso prefeito é que nem diz na Bíblia 

Sagrada. Cada um de nós dá pra ler um pouquinho da Bíblia Sagrada. Nós não podemos 

deixar de não. Nós não podemos só pedir a Deus. Nós devemos, também, de agradecer a 

eles. Se diz assim ó: Salmo 57: "A cova que cavaram para o Froner, eles mesmo vão cair.” 

Este é o Salmo 57, tá?  Leiam um pouquinho da Bíblia, e tragam no coração o que se diz a 

palavra de Deus. Por que nós devemos pedir, e devemos agradecer, também, né? Por que 

nós só sabemos pedir. Mas nós não sabemos agradecer a Deus. Então aquelas palavras 

assim ó: mal intencionado, ou não é intencionado. Não acredito que o prefeito Froner não tem 

essas intenções. Simplesmente se ele errou, ou o jornal errou, de uma Vila, todos nós 

erramos. Mas esse erro será corrigido. Asfaltamos várias quadras da cidade, e vamos 

entregar com mais onze quadras, este ano, ainda. Este é a má intenção do prefeito Froner? 

Está é a boa intenção do prefeito Froner! Que, simplesmente, recebemos uma Avenida não 

terminada o calçamento. Não era o calçamento, uma pedra. Muito obrigado e até terça que 

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

vereadores, colega vereadora, comunidade  cipoense, ex-vereador Luiz, secretário da 

educação Henrique Nascimento, secretário do meio ambiente, demais pessoas,  funcionários 

públicos, funcionários da Prefeitura, jurídico dessa Casa. Meu boa noite a todos. Primeiro 

lugar começo em agradecimento a secretaria de obras e o executivo. Quero agradecer o 

Serginho pelo trabalho feito durante essa semana no nosso município. Pela roçada no 

cemitério do nosso município. Pela iluminação pública na Rua Juvenal Garcia, na Presidente 
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João Goulart e Catarino Garcia dos Santos. Também quero deixar meu agradecimento pelo 

patrolamento da estrada do seu Ido Bender. Também agradeço o secretário do meio 

ambiente pela limpeza e roçada da nossa cidade. Parabéns secretário, pela atitude e pelo 

trabalho que o senhor está fazendo em frente aquela secretaria. Parabéns mesmo. Gosto 

muito que a nossa cidade esteja limpa, e o senhor, com certeza, tá dando tudo aquilo que a 

comunidade espera do senhor. Parabéns mesmo. Também, já o colega Rodolfo falou aqui, 

eu ia colocar, também, sobre as placas de sina...sinalização em frente ao colégio Júlio Biasi, 

motivo que ali o responsável daquela Avenida é o DAER. Mas o executivo se preocupou, até 

vim a resposta do DAER, vai ser...já tá comprado os cone. Então, eu acho que, durante essa 

semana aí, vão coloca uns cone no meio-fio até chega, quem vem a escola e de quem vai a 

Juvenal Garcia, indicação da escola de nossa cidade. Então o executivo tá tomando 

providência. Não é responsabilidade do executivo. Mas pra evitar acidente o nosso governo 

tá ajudando, também, a que não aconteça acidente naquela via ali. Então, eu coloquei aqui a 

essa Casa, hoje, protocolei uns pedidos a secretaria de obras. Pedi, aqui, o patrolamento de 

todos os assentamentos do nosso município, 14 de Julho, Nova Esperança,  Sepé Tiarajú e 

Santa Rita. Também peço, aqui, ao secretário, que faça troca da lâmpada em frente a oficina 

do senhor Alfredo Bohn, na Rua João Borzan. Também peço, aqui, limpeza e patrolamento 

na Rua Osvaldo Aranha, trecho entre a Avenida Tranquedo Neves e a Rua Juvenal Garcia 

dos Santos. Então quero deixar aqui, meus pedidos a essa secretaria. e, também, quero 

agradecer aqui a comunidade aonde o secretário de obras fez patrolamento na estrada do 

Rincão dos Palharini, e limpeza e  roçada das árvores. Quero deixar, aqui, o meu 

agradecimento, também. A comunidade, também, pediu que fosse feito esse agradecimento. 

Então quero agradecer a ele. Também quero convidar, aqui, a toda a comunidade cipoense 

para o nosso Enterro dos Ossos, do nosso Bloco de Carnaval “Gaviões da Folia”. Será 

sábado no Clube Aliança, o valor dos ingressos dois reais, por pessoa. Animação daquele 

grande evento será do...ali do Juracir, que vai fazer, como se diz, com som mecânico, o 

nosso grande baile. Então quero deixar aqui o meu convite a toda a comunidade cipoense. 

Meu muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): 

Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, colegas funcionários. Nossa 

saudação. Secretário da educação, que se faz aqui presente, a nossa saudação especial. Quero, em 

primeiro lugar presidente, no sábado visitei a escola Júlio Biasi, escola esta, e a qual fui muito bem 

recebido pela diretora Ana Paula e pela vice, a professora Vera Chaves. E, gostaria de convidar os 

colegas, também, pra fazer uma visita pra ver a qualidade que se encontra a escola Júlio Biasi, hoje. 

Então, aqui, fica aqui o registro, e a diretora...nós conversamos com ela, e um dos graves detalhes da 

educação, que está aqui presente, que eu senti, assim, na qualidade do ensino, por falta, assim, de 

um...de um ambiente mais propício pros nossos alunos, hoje. Onde nós trabalhamos, a gente nota, 
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onde tá o calor, onde tá o frio, nós seres humanos já produzimos menos, e estudamos menos, 

também. Uma solicitação e vamos pedir o apoio dos colegas, vamos solicitar ao executivo a 

implantação de ar condicionados em cada sala de aula. Hoje é mil reais cada ar, presidente, instalado. 

Isso por volta de doze a quinze mil reais nós vamos ter ar condicionado em todas...em todas as salas 

de aula. E, tenho certeza tchê, apesar do gasto de luz, secretário, vai ser um grande investimento, e 

vai melhorar isto na retribuição do ensino dos nossos alunos. Então, assim, muitos alunos chegam lá 

passando frio, ou, às vezes, passando calor. Tenho certeza que o ensino não vai...não podemos 

culpar os alunos de não ter um...um bom aprendizado, principalmente por calor, tchê. Então uma 

solicitação que a gente vai...vai bater nisso, secretário. E vou pedir a colaboração e o apoio do 

senhor. Mas quero dizer o seguinte, pessoal. A nossa Folha tá em quarenta, tá em trinta e oito, 

Rodolfo. E tu falou que houve corte de gastos, e que ficou a secretaria de educação dois meses, não 

sei se chegou ficar dois meses, sem...sem preencher. Tinha que ter visto aqui, comentado com os 

colegas, que houve a criação do cargo de coordenador de trânsito, a criação do cargo da secretaria 

do meio ambiente, a criação do cargo de coordenador de projetos. Houve um aumento na Folha. Mas 

por quê que deram....eu quero complementar a explicação da vereadora Regina. O que houve, aqui, 

foi um aumento da nossa arrecadação, vereador Antonio. Nós arrecadávamos a anos anteriores entre 

sete e oito milhões de reais. Hoje nós arrecadamos entre dez e onze milhões. Onze milhões de reais, 

vereador Rodolfo. O senhor sorri, por que o senhor sabe disso. Então, ou seja, a nossa arrecadação 

aumentou, e, é claro que o nosso percentual da nossa Folha vai baixar. Mas aqui eu quero, a título de 

contribuir com os colegas, nós temos que se prevenir, tchê. Ser preventivos nesse sentido. A nossa 

Folha pode...se houver uma seca. Não houve nenhuma seca, ainda, colegas, graças a Deus. E, 

tomara que não venha tão cedo. Mas se vir uma seca e a nossa arrecadação baixar, tenho certeza 

Rodolfo, e escreve o que eu vou dizer aqui, a nossa Folha vai subir. Por que houve criação de cargos. 

Houve um aumento da arrecadação. Então, assim, essa questão quanto mais dinheiro eu arrecado, 

mais a arrecadação aumenta, tchê, mais a Folha vai baixar. É importante esclarecer isso pra 

comunidade. Quero, também, comentar senhores, vereador Antonio, no sábado estive lá no...na 

comunidade do Carovi, e testemunhei a precariedade da estrada do Rincão dos Ávila. Então eu quero 

pedir a secretaria de obras, e até não sei se o secretário de obras tá em férias, ou não aparece na 

Prefeitura. A gente tem uma...uma dúvida, e a comunidade questiona isso, aonde anda o secretário 

de obras? A gente procura ele na Prefeitura, meu caro Presidente, e é difícil achar ele. Ainda bem que 

tem alguns servidores que fazem um papel exemplar na Prefeitura. A exemplo disso, fica aqui o 

registro chê, a comissão de licitação, que tá aqui presente, hoje. Sempre lá batalhando pelo melhor da 

Prefeitura. Eu que entrei agora, já testemunhava, e agora to comprovando isso. E...e até confesso, às 

vezes, muitas vezes o...este vereador, ou alguns vereadores, questionava e botavam culpa na 

comissão de licitação. Hoje eu posso dizer, colegas, com tranquilidade, que o problema não tá ali na 

comissão, senhores. O problema não tá ali na secretaria da fazenda, senhores. O problema tá em 

outros setores. Esta é a grande questão, senhores. Então, assim, nós temos que procurar é a raiz do 

problema. O porquê do acontecimento. Este é o grande X da questão, presidente. Então era isso meu 
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presidente, e até terça-feira que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): 

Senhor presidente desta Casa, colegas vereadores, vereadora, comunidade cipoense, a minha 

família, o meu pai que se encontra aí. Mais o ex-vereador Luiz, seja bem vindo. Em nome do 

secretário do meio ambiente cumprimento os demais funcionários da administração municipal. E o 

Procurador, doutor Felipe, e os funcionários dessa Casa. Quero, primeiramente presidente, lhe dizer 

uma coisa que eu disse a pouco a um colega vereador a respeito da rádio e a transmissão. E 

agradecer a 87, Leandro, ponto 9, que leva a transmissão dessa Casa. E...mas sou de assumir as 

responsabilidades. Responsabilidade a qual cruzei por essa Casa, de presidente, e tive um grande 

erro. Hoje, eu admito o erro. E vou dizer pro senhor, presidente, o erro de não ter transmitido a 

Câmara de Vereadores, nem que fosse por três meses, no ano passado. Tive! Mas acho que deixei a 

desejar nesse ponto. Por que eu acho que tá sendo muito útil ao povo cipoense, por que eu tenho 

certeza de uma coisa. Que quando veio a essa Casa  fazer os pedido, jamais falto com a verdade 

com os pedidos que seja ao governo, chega. Pode o governo fiscaliza da forma que acha viável. Mas 

uma coisa o povo pode tá ciente, hoje, que faço por eles. E vou continuar fazendo, Serginho. E disse 

aqui, o que é bem feito eu gavo, Serginho. E te gavei o trabalho que tu tá fazendo na comunidade. 

Parabéns! Tu é um secretário! Não sei se ganha como o secretário, que tá em férias, mas tu tá 

fazendo um trabalho elogiável. E isso tem que ser reconhecido pelos vereadores. E continue, 

Serginho, que tu só vai ter êxito no teu trabalho que tu vem fazendo a frente da secretaria de obras do 

município de Capão do Cipó. Parabéns! Outra coisa, vereadores, que botaram no jornal que os 

vereadores faltam com a verdade, ou despreparados. Não me considero! Esse chapéu não serve pra 

mim. Primeiro lugar: fui eleito pelo segundo mandato, nessa Casa, do Partido Progressista, segundo 

vereador mais votado...o primeiro vereador mais votado do PP, por duas legislatura. Impossível o 

povo se enganar  duas vezes. Uma, é normal que tu se engane e bote o voto fora no cara. Mas duas 

vez tu vota no cara pra tá aqui te representando. Não posso acreditar! Não me serve esse chapéu. E 

vi um deputado que tomou posse na Assembleia Legislativa, dizer uma coisa que me marcou, 

cipoenses. Que o erro que ele teve, é não ter cruzado por uma Câmara de Vereadores. E digo mais a 

vocês, prefeito pra ser prefeito deveria sempre cruzar por uma Câmara de Vereadores. Isso eu vivo 

dizendo! Que deveria sentir na pele o que o vereador sofre quando anda nas comunidade e os 

pedidos sendo atendido. Passam primeiro por aqui, pra ser prefeito depois. Aí cobre dos vereadores. 

Dou toda a razão que tem que cobra. Mas deveriam passa por uma Câmara, e um deputado disse 

isso. Que o erro que ele teve é não ter tido a oportunidade de cruzar por uma Câmara de Vereadores. 

É um pedido que eu faço. Talvez isso aí sirva de exemplo pros próximos que virão. Por que a gente 

não é insubstituível. Secretário Henrique, foi bom o senhor vim a essa Casa. Tenho um pedido a lhe 

fazer. Faça um projeto pra cresce o IDEB do Capão do Cipó. É o pior IDEB que tem na região do 

estado, é Capão do Cipó, secretário. Mas eu sei que o senhor tem competência pra dá e pra vende. 

Faça um projeto e mande pra essa Casa, pra aumentar o IDEB do nosso município, do Capão do 

Cipó, que a prova é em novembro. E, eu tenho certeza que quem ganha é os cipoenses. Não é 

vereador. De jeito nenhum. Quem vai ter êxito com isso é o senhor e o povo do Capão do Cipó. Mais 
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uma coisa: pedido de serviço. Já coloquei ao Serginho. Serginho, os pedido de serviço que me 

pediram, Serginho, até foi no Edemar que pediu. Diz que houve vários pedidos do Edemar, a Lenir e a 

dona Rosa, um bueiro na chegada da casa dele, ali perto da ponte. Sei, belíssimo, que tu fez ali pro 

secretário da agricultura, tão fazendo um bueiro. Fez pro seu...o taxista ali o seu...o seu Clarindo, 

também. Ficou belíssimo aquele serviço ali. E que faça a todos. E lá eles pediram, hoje, que fizesse 

pra eles, também. E aqui tá, uma carga de  pedra,que eu já passei a ti, e pro...pro Bira, da sucessão 

do finado Laudelino, o patrolamento e umas carga de pedra pro e...pro Bira. Devolvo a palavra à 

Mesa. Eu quero retificar aqui a essa Casa, o doutor é Gustavo, é o nosso Procurador dessa Casa. 

Peço desculpa ao doutor. É um ano convivendo junto, doutor. Então essa é as desculpas que eu peço 

ao senhor, a sua pessoa, e retifico o meu pronunciamento. Meu muito obrigado, presidente, devolvo a 

palavra à Mesa e volto no meu tempo de Líder da Bancada. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora desta Casa. 

Em especial a todos os ouvintes da nossa Cipoense FM, que às vinte e uma horas estarão nos 

ouvindo, e a todos que aqui vieram, hoje, para assistir a nossa Câmara de Vereadores. Secretários, 

funcionários, ex-vereador, comunidade. Senhor presidente, eu começo pedindo, novamente, até fiz 

uma Indicação hoje, pra limpeza da Capela Funerária, Capela Andres. A nossa Capela Funerária do 

município de Capão do Cipó, que pertence a Prefeitura. Pertence ao município. Novamente falece 

uma pessoa da nossa comunidade, tu vai lá, aquela Capela, é incrível. Tu tem que juntar os membros 

da comunidade ali, fazer um puxirão e limpa. Então, por favor, que o mínimo uma vez por semana, 

uma vez por semana a Prefeitura tome providência de deixar limpa aquela capela. E, também, alguns 

reparos na rede elétrica, na rede hidráulica e a colocação daqueles vidros, que até hoje não 

colocaram. Sendo que aquilo lá com um levantamento, eu acho que com seiscentos real faz. 

Também, senhor presidente, peço aqui Moção de Pesar ao falecimento de Laurinda Felício da Silva, 

ocorrido dia onze. Foi essa pessoa, então, tão querida da nossa comunidade, e da comunidade do 

Entre Rios, que veio a falecer no dia onze. Falaram em Carnaval. Saiu até no Folha Regional aí, que 

nós vamos ter o primeiro Carnaval de rua de Capão do Cipó. Não é verdade! O primeiro Carnaval de 

rua aconteceu em dois mil e quatro. Nós, se teremos, é o segundo Carnaval de rua. Assim como a 

feira. Disseram que nós íamos ter a primeira feira em Capão do Cipó. Está totalmente errado! Nós 

íamos ter a segunda feira, como tivemos. Com muitos debates, muitas críticas, chegaram ao 

consenso que, realmente, era a segunda feira. Então o Carnaval é, se sair, né, então o segundo 

Carnaval de rua do município do Capão do Cipó. Também, senhor presidente, eu protocolei aqui o 

Pedido de Informações, pedindo por que motivo as ambulâncias, isso é a cobrança do nosso povo aí 

fora. Por que as ambulâncias novas que chegaram, estão emplacadas em Aparecida de Goiânia – 

Goiás? Se essas ambulâncias são nossas, do município de Capão do Cipó, por que, ainda, estão com 

a placa de Aparecida de Goiânia? E, além do mais, as documentações delas estão como carro de 

carga. Então, tá na hora de nós colocar aí, ambulância nos documentos. Carro de carga, brincadeira 

né? Também, senhor presidente, tenho aqui outro pedido, né, de Indicação, que é pra estrada do 

Carovi, naqueles montes de pedra que tem lá próximo a Alice, no acesso até a 377. Do Carovi a 377. 
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Que o nosso executivo providencie com a empresa ganhadora daquele trabalho lá, que esparrame 

aquelas pedras, o mais breve possível, pra evitar acidentes. E mesmo que a safra taí, vai ser difícil o 

tráfego de caminhões, né. Aonde um vai ter que parar, ou o outro, ou os carros não vão trafegar. 

Então é urgência isso aí. Senhor presidente, também, é...pedindo a todos os nossos nobres colegas 

aqui, que me permita, mas que seja direcionado, através dessa Câmara, um ofício a Assembleia de 

Deus, Igreja Assembleia de Deus. Por motivo dessa Igreja estar comemorando, ter comemorado esse 

final de semana passado, o seu centenário. E nós soubemos que, aqui no nosso município, tem 

muitos evangélicos, e dos quais, eles tiveram a ousadia de construir uma obra magnífica aqui no 

nosso município, que é a Igreja deles. Então um pedido meu, aqui, e, juntamente, com todos os 

colegas e o presidente dessa Casa, que seje parabenizada a Igreja Assembleia de Deus, pelo seu 

centenário. E aqui, nobre colega Érico, e nobre colega Rodolfo, eu, também, me tiraram da boca o 

que eu ia fala. Onze milhões e quinhentos mil, foi o que dois mil e dez veio pra Capão do Cipó. Nós 

encerramos nosso mandato com o máximo, sete milhões e oitocentos. Agora aqui nesta Casa, na 

inauguração deste Plenário, em dezembro, o nosso prefeito veio e disse que a Folha de pagamento 

estava em trinta e dois por cento do orçamento. Como, que palavra a gente vai usar, então, senão 

pode chamar de mentiroso? Qual a palavra que vocês me dão? Agora é trinta e oito, não é trinta e 

dois. Obrigado, desculpa, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): Senhor presidente, demais colegas vereador, colega vereadora, comunidade que se faz 

presente, funcionários público e demais ouvintes da 87.9. Meu boa noite a todos. Senhor 

presidente eu quero só, rapidamente, falada da...foi falado da placa dos colégio. Se..se o 

executivo não pode coloca uma placa indicando que existe um colégio, colega ali na rua de 

trás, ali. Principalmente quando chega o asfalto. A hora que der um problema com uma 

criança daí algum pai vai pega alguém. Pode ter certeza disso! E na do Entre Rios, vereador 

Antonio, tu falou que tinham retirado. Não, a placa foi quebrada e tá jogada no chão. E tá até 

hoje, ainda, lá, desde quando arrumaram as estrada lá, botaram pedra. E não tiraram de lá, 

como o senhor falou aquele dia, na Sessão passada, que foi tirado. E lá no Carovi tem um 

orelhão, professor Rodolfo, depois do colégio, ali pra baixo, que é uma vergonha. A sujeira 

tomou conta. Diz que tá pra cima...só se roçaram de hoje pra cá, de ontem pra cá. Por que eu 

sempre disse assim, se der pra faze, faz pra todos. Por que todo o município contribui. Não é 

só de uma região, nem de outra. Eu...já falaram o negócio de placa, e é...uma coisa, das 

ambulância, eu sempre digo assim, o funcionário público não tem nada a ver, por que alguém 

manda no funcionário. Agora placa da ambulância de Aparecida, ainda. Vão pagar imposto, 

vai pra lá o dinheiro. Por que agora é época de pe...por que se mandar  a Polícia prender, a 

Brigada é obrigada a prender uma coisa dessas, por que não paga como uma ambulância, 

paga como uma pick up. E se é de carga, os paciente não são...não são animal e não são 

carga. Eles são pacientes, são pessoas.  E uma chegou com dois mil quilômetros e a outra 
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chegou com seis. No mínimo essa empresa veio rodando com essas...carro. A verdade é 

essa! Se é pra chega nova, tem que chega nova erguida aqui. Tem que chega nova. Se é 

nova, é erguida. Tem que chega erguida. Essa é a minha preocupação. E eu tenho outra...e 

dinheiro público, falam que o prefeito faz isso, faz aquilo e mais aquilo. Se veio o dinheiro se 

a pa...se....cada contribuinte do nosso município contribui, tem que recebe alguma coisa em 

troca. Por que o prefeito não tá ali de favor. Ele tá ali por que alguém confiou e ele que 

administre bem o dinheiro que é dos outros. Por que esse dinheiro que tem aí, não é do 

prefeito, não é do secretário, não  é do funcionário. Isso aí é de todo mundo que contribui e 

paga os seus  impostos no nosso município. E aqui eu volto, rapidamente, Sergio, tu taí. Isso 

é uma piada as estrada dos assentamento. O Antonio falou que fizeram...pelo comentário, 

acho que fizeram, só sábado, mil quilômetro. Nossas estradas tem mil e quinhentos 

quilômetros de estrada. Por que ele passou todo o município, pelo jeito. E no assentamento a 

entrada, eu judiei do Sergio, eu liguei pra ele, que tem criança que fechou os olho quando 

cruzou a patrola, por que não conhecia. Fazia oito mês que não ia lá. E só deram uma...um 

tombo na estrada no Nova Esperança, e já retiraram as patrola de lá. Aqui quem entra pros 

assentamento, o Maurinho tá aqui, o Adair todo o dia vem dali. É uma vergonha aquelas 

estrada. O prefeito não podia ir com carro público fazer essas visita, vereador Antonio. Tinha 

que ir com o carro dele, pra vê quanto custa uma manutenção de carro, que cada um tem 

carro, acho, os que tão aqui, pra quando tu sai na estrada ruim. A minha preocupação é essa.  

Por que é uma vergonha. Eu acho que pegaram de boicote os assentamento, por que acham 

que ali não tem gente. E ali tem umas quantas pessoa que moram e votam. Adair foi bom tu 

tá aqui. Volta e meia tu ri, tu dá risada, quando pisca uma coisa, pisca outra. Sexta...tu sabe 

que tu tá errado, e tu tá errado. Eu acho bom que tu tá aqui, que eu falo pra ti. Tu é 

funcionário público, concursado. Tu tem uma coordenadoria. E sexta-feira, na hora de 

expediente, tu tava fazendo transporte escolar de firma particular. Na hora de expediente. 

Que eu te vi lá no assentamento Nova Esperança. Tu sai daqui onze e meia, que é do ônibus 

que o seu João dirige, que eu acho que é do Fernando aquele ônibus. Se fosse num carro 

público, num ônibus do transporte escolar, tudo bem. Até pode, as vez, o motorista não tá. 

Mas empresa particular, tu sabe que tu tá errado. E mais quantos pais me cobraram isso. Tu 

sabe que tu tá errado. Não pode faze isso! Tu um cara experiente, já faz tempo que trabalha 

na Prefeitura. E eu acho que tu não tá ali como burro. Tu é um cara...é esperto. Se alguém te 

mandou: “Não vou!” E pronto. Não sei qual é o acordo que tu tem com essa empresa. Por 

que se fosse do município eu até concordava que tu fosse faze se aperta e não tem um 

motorista. Mas aí tu sabe que tu tá errado. Eu volto no meu tempo de liderança. Meu muito 

obrigado, presidente. VEREADOR DIEGO NASCIMENTO, Líder de Governo PP: Só quero 
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informar, aqui aos meus colegas, sobre as ambulância. Eu fui um que coloquei ao secretário 

de educação, de...desculpa, de saúde. Ele está providenciando as trocas das placas dos 

veículos, das ambulâncias. Veio andando sim as ambulâncias, até o município. mas já estão 

providenciando as trocas das placas. Então eu quero deixar bem claro, aqui, eu, também, fui 

um que me preocupei e fui até a ele e falei com ele. Ele me colocou que t[á providenciando 

as troca. Só que não pode fechar o horário, ainda, por que não pode levar as duas 

ambulâncias no mesmo dia, se não fica o município sem...sem nenhuma ambulância. 

Também eu quero dizer aqui, informar o meu colega Erico, que o secretário de obras tá de 

férias. O senhor trabalha naquele setor da Prefeitura. Então eu quero lhe informar que o seu 

colega tá de férias. Pra não deixar nenhuma dúvida se tá ou não tá. Ele tá de férias! Também 

quero pegar o seu apoio para o colégio Júlio Biasi. Quero contar com o teu apoio, com nós, 

nove vereadores. Vamos colocar ao prefeito, boa ideia. E pode contar com nós, conosco, 

com nós tudo aqui. Somos parceiro pra dar melhoria aquela escola Júlio Biasi. Parabéns, 

colega Erico! E pode contar comigo. Principalmente, pode contar comigo! VEREADOR 

ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Senhor Presidente, agora eu vou 

fazer uma reivindicação da classe do funcionalismo público. Todos os anos nós temos a nossa 

reposição salarial e a gente não viu falar nada, ainda, por parte da administração sendo que o índice 

da defasagem salarial, hoje, é de 11.67. Então o funcionalismo público tá curioso e eu também como 

funcionário  também to curioso, na expectativa do aumento que o executivo Municipal vá dar a classe 

do funcionalismo público do município. Classe esta que trabalha e movimenta todos os dias o 

nosso...a administração e levantando o município a uma credibilidade. Eu quero só fazer um 

comentário tchê com relação a declaração do prefeito ao jornal, o Folha, e eu vou esperar Vereador 

Antonio, o senhor muito bem disse. O senhor falou a questão da Vila empoeirada vai haver... o 

prefeito Froner vai haver uma retratação. Eu acho que foi de um infelicidade chamar de Vila 

empoeirada o nosso município de Capão do Cipó. Eu acredito que não foi o intuito dele na hora de 

falar isto. E quero dizer, tchê, e eu podia citar, muito bem aqui, numa pergunta só: “Do seu 

planejamento inicial o que não pode ser executado nesses dois primeiro anos?” Ele falou que não 

transformou a escola Julio Biasi em turno integral, tchê. Tem mais coisas, eu acho. Eu acho que tem 

bem mais coisas. Lá as cinquenta casas populares que ficou a deriva, a ambulância com plantão lá na 

comunidade do Carovi. E uma série de coisas aí que nós podia relatar por um bom tempo aqui. Então 

eu acho que foi um equívoco esta entrevista. Houve alguns erros, que seria importante o prefeito, né 

Antonio, vim fazer aqui uma...uma retificação. Não vamos criticar isto. Eu não vou criticar isto. Tenho 

minha opinião  pessoal. E quero só esclarecer, senhor Presidente, só estender sobre a questão das 

ambulâncias. Eu questionei, hoje, o contador e as ambulâncias não foram pagas, ainda, por causa 

desta irregularidade. E só isto presidente. Escusas do tempo, hoje. VEREADOR ANTONIO 

JARDIM, Líder de Partido PP: Quero aqui voltar a esta Tribuna, em dois minutos,  

pra...dinheiro público, eu acho que dinheiro público, o município está muito bem 
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é...empenhado. Temos uma saúde de qualidade, não se teve no passado.  Com que se tem 

hoje, a quantia de carro que pela saúde, a quantia de exame que é feito.  Então eu acho que 

a saúde está em primeiro lugar  no Capão do Cipó.  O dinheiro está sendo bem aplicado.  As 

estrada do município estão ficando boa.  Claro que precisamos de mais tempo,  né? Os 

assentamento vão receber  todo o encascalhamento,  aonde for necessário,  praticamente  

nas entrada. Porque, claro que na realidade, o INCRA  também tem uma obrigação com os 

assentamento,  né.  Mas nós vamos  fazer   até a porta  da...da casa, de cada morador  dos 

assentamento. Nós vamos fazer! E isso vai ser feito! Precisa, também, de tempo,  né? A 

secretaria vai bem, a Secretaria da Fazenda está muito bem administrada. Setor de tributos  

está muito bem, né.  Então a Secretaria de Educação, a  educação está muito bem, né.  Se 

fala muito em transporte, e isso e aquilo.  Mas no Governo passado  se tinha uma van no 

Nova Esperança que os pai queriam botar fogo,  que não podia fazer.  E ninguém fala nada!  

Até que pego o ‘cara’ desistiu  daquela van do assentamento, né. Aí ninguém fala nada!  É só 

no Governo Froner, meu Deus! Eu não queria voltar aqui responder colegas, né. Ar 

condicionado  na escola Júlio Biasi é, meu colega vereador,  inclusive nós tratava  isto com o 

prefeito na sexta-feira.  Já está no plano dele,  colocar ar condicionado na escola Júlio Biasi, 

e até mesmo  na escola de Entre Rios. Isso ele falava, que vai chegar o inverno rigoroso. Já 

está na meta do Governo Froner, tá? Então o Prefeito Froner,  ele tem uma visão,  mas 

precisa de nós, aqui, ajudar  a administra. Precisa de nós ajuda a vota os projetos, de  ajudar 

a votar o que é bom pro Município,  não só criticar e votar contra. Então cada um de nós  

precisa de ajudar  o Prefeito.  Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: É... Folha Regional,  diz que está saindo uma pesquisa, dos 

Melhores  do Ano,  eu fico feliz.  A gente vai ter uma base de, realmente, como é que estão a 

situação nossa, né vereadores.  Semos julgados pelo povo, e eu quero ver a pesquisa.  

Sinceramente,  faço questão de ver  no que eu tenho que melhora, né, minha pessoa. E 

então, a gente está esperando, a gente confia  nesta pesquisa  que estão realizando,  até 

pros interesse da gente  no posicionamento aqui nessa Casa.  Pedido,  quero também fazer 

um pedido aqui, Presidente, que encaminhe já, é o seu Gaspar Barcelos  e dana Alcinda  

Barcelos, da  esquina Palmeiro.  Pediu o patrolamento  e dois mata-burro  que foi prometido 

pra eles,  moradores da localidade  do Esquina Palmeiro. E o seu Ataíde, o  seu Oribes, o seu 

José Garcia, dois mata-burro  prometido  pra eles, também. Estão esperando, foi uma 

promessa feita  pelo atual companheiro. E o seu Ademir  Nascimento, também pediu, 

Serginho, na hora que tu pude, já passei pra ti, eu quero colocar aqui por que ele tá ouvindo.  

Um abraço pra ele  e pra família dele lá, ali  do Passo da Areia, que é  o patrolamento  da 

estrada dele,  que entra ali  sentido seu Jairo Rosado, e  lá embaixo que ele mora. Também  
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é um pedido dele, desse morador  que fez o pedido a minha pessoa. Também é... terminando 

as palavras, senhor Presidente, deixo pra semana que vem. Devolvo a palavra à Mesa.Muito 

obrigado. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor 

Presidente, uma Indicação,  015, que eu protocolei hoje, de suma importância, principalmente ao 

moradores da Juvenal Garcia dos Santos aonde vai ser asfaltado onze ruas. Inclusive nessas onze 

ruas, tem uma que não tem morador, não tem casas. Aí eu peço que o nosso executivo mande uma 

Mensagem Aditiva a este projeto. E, tire, então, esta rua que não tem casa, não tem morador, e faça a 

sequência da Juvenal Garcia dos Santos até a esquina da casa do seu Luiz lá. Tire aqueles 

moradores, bastante moradores, da terra , da...da poeira, da terra. Pra que asfaltar onde não tem 

casa, onde não tem morador? Também, senhor Presidente, sobre o jornal é brincadeira né tchê. Que 

palavra a gente pode usar pro prefeito? Demagogo! Não tem mais nada que ser demagogo. Porque 

falou no Folha Regional que recebeu uma Vila empoeirada, e vai entregar uma cidade asfaltada. É 

mentira! O povo, todo mundo, sabe como é que era em dois mil até dois mil e oito, como que ficou 

esse município. Não tinha nada, de dois mil a dois mil e oito ficou construído a cidade. Demagogia! E 

aqui também sobre os Vereadores atingiu tudo nós. Chamou nós de vereadores despreparados, não 

têm competência com a verdade e colocam os interesses  pessoais a frente do bem público. Pura 

mentira! É mentira total! Não é nós, eu.  Eu falo de mim. Não foi eu, o vereador, que prometi e não 

cumpri. Muito obrigado e até terça que vem. Devolvo a palavra à Mesa, senhor Presidente. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Eu de jornal nem 

vou falar. Depois querem que os Vereadores votem tudo a favor. Que eu não fui eleito por prefeito. Eu 

fui eleito por uma população que confiou em mim. E eu to aqui é pra fiscalizar, e não concordar com o 

que o prefeito diz, que o secretário diz. Eles querem fazer a parte deles, mas nós como vereadores 

tem que fazer a nossa. Que alguém botou nós aqui e eles podem tirar. E o prefeito disse que fez isso 

e mais aquilo, por que... mas só que tem que contar o seguinte, que um milhão e trezentos mil veio 

esse ano passado, do Governo Federal, mais Consulta Popular, disso mais daquilo.Não vem contar 

só com dinheiro do município que tem muita gente que tem que...eu sempre digo, se tu vive com um 

salário, tu tem que sobreviver em cima daquele salário. Não queira sonhar com uma coisa que, à vez, 

tu...não existe. Aqui foi, até o Juliano que é secre...é contador, uma coisa aqui tá errado. Eu não sei 

porque tem dois contador dentro do município e contratam o Cristiano e pagam por RPA, mil e 

quinhentos reais, se ele e funcionário lá do colégio de São Vicente, de São Vicente do Sul, por  RPA. 

Sabe que tá errado. E tem um contador, aqui, que ganhou setenta hora extra num mês. Que todo 

funcionário que trabalha, ele trabalha, o máximo é sessenta. E eu não sei porque isso, que pagaram 

pra esse cara. E a hora dele é vinte e três reais e cinquenta e sete centavos, por hora que ele ganha. 

Setenta hora deu um salário de mil seiscentos e cinquenta reais. E daí mais o salário dele, mais o 

décimo que ganharam o fim do ano, a metade do décimo, já da em torno de uns seis, sete mil reais. 

Então tá bão, porque setenta hora, que tem gen...  funcionário que bofeia o dia inteiro no sol e ganha 

sessenta, e ele sentado, e  contrataram gente lá de fora pra vim fazer o assessoramento, mais mil e 

quinhentos reais. Meu muito obrigado, e devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 
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WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Ah... eu só  gostaria de dizer a todo o povo do Capão do 

Cipó, que o meu...que o meu compromisso é com vocês. É com o povo de Capão do Cipó, 

especialmente aquelas pessoas que me colocaram aqui.  Então deixo claro que o meu compromisso é 

com vocês, o resto é resto. Eu to entrando com uma Indicação, hoje, solicitando que a Prefeitura faça 

uma licitação para nós ter o transporte dentro de nosso Município. Sugeri que cada semana passe em 

alguma comunidade. O colega Ibanez colocou que a ideia partiu dele. Partiu tampos atrás,  não houve 

interessados, só que agora eu soube que houve interessado sim. Foi no gabinete do prefeito, 

conversou com ele, e ele ficou de retornar a ligação, e até agora nada. Então, por favor, é o povo que 

tá pedindo, nós precisamos desse transporte pra...pra essas pessoas   irem e virem até o centro de 

nosso Município. E só para conclui aqui a entrevista do prefeito, ele falou, aqui, que a falta de 

compromisso com a verdade e a colocação dos interesses pessoais. Ele quis dizer que a gente coloca 

os nossos  interesses pessoais a frente de qualquer coisa. Isso é uma...não tem cabimento isto aqui. 

Quem colocou  os interesses pessoais foi ele. A única agencia do Banrisul quem é que trabalha? 

Quem que ele colocou trabalhar lá? A filha dele! A retro foi trabalhar no Balneário das Pedras, lá, ficou 

mais de três dias lá dentro trabalhando, nós pedimos conta aqui nessa...nessa Câmara, aqui. Quê que 

ele mandou? Recibo de pagamento de duas horas, apenas. Isso sem falar o que a gente escuta por 

aí, o que a gente ouve, que infelizmente a gente não pode provar. E o que a gente pede aqui, os 

papeis provam tudo. Então era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. E eu quero dizer mais uma vez que 

o meu compromisso é com o povo do Capão do Cipó e o resto, é o resto. Após o senhor Presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 

004/2011, da Secretaria da Fazenda, enviando resposta ao Pedido de Informação 003/2011, 

requerido pelos vereadores Érico Rosado, Jairo Charão, Jaques Freitas e Regina Weidmann. 

OF GAB. 037/2011, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Mensagens Aditivas de n°s 

002/2011, 003/2011 e 004/2011. MENSAGEM ADITIVA 002/2011, do Poder Executivo, ao 

Projeto de Lei 012/2011. MENSAGEM ADITIVA 003/2011, do Poder Executivo, ao Projeto de 

Lei 014/2011. MENSAGEM ADITIVA 004/2011, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei 

006/2011.  INDICAÇÃO 010/2011, do vereador Ibanez Garcia ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 011/2011, do vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

012/2011, do vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. MOÇÃO 003/2011, dos 

vereadores aos familiares de Laurinda Felício da Silva. INDICAÇÃO 013/2011, do vereador 

Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 014/2011, do vereador Jairo Charão ao 

prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 004/2011, do vereador Jairo Charão ao 

prefeito municipal.  INDICAÇÃO 015/2011, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. 

OF GAB. 039/2011, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 016/2011. 

PROJETO DE LEI 016/2011, do Poder Executivo, que “Altera os valores constantes na Lei 

Municipal n° 357/2008 de 31 de março de 2008, que dispõe sobre as condições e fixa os 

valores das indenizações a serem pagas aos servidores públicos e agentes políticos do 
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município  e dá outras providências”. INDICAÇÃO 016/2011, do vereador Ibanez Garcia ao 

prefeito municipal. OF 001/2011, do CRAS, divulgando e convidando os vereadores para o 

Programa SESI Cozinha Brasil, que acontecerá de 04 a 07 de abril de dois mil e onze, onde 

as inscrições estão sendo feitas no CRAS, do dia 16 ao dia 31 de março, das 08 às 17 horas, 

sendo obrigatório apresentar RG e CPF no ato da inscrição. INDICAÇÃO 017/2011, do 

vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 018/2011, do vereador 

Jaques Freitas ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 019/2011, da vereadora Regina Weidmann 

ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 020/2011, do vereador José Rodolfo de Brum ao prefeito 

municipal. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: MENSAGEM 

ADITIVA 004/2011, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei 006/2011, aprovada por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 006/2011, do Poder Executivo, que “Dispensa a cobrança 

de multa e juros de débitos tributários já lançados e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 007/2011, do Poder Executivo, que “Institui a lei de 

diretrizes urbanas do município do Capão do Cipó – RS”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 008/2011, do Poder Executivo, que “Institui o Gabinete da Primeira Dama 

do município de Capão do Cipó - RS e dá outras providências”, vereadora Regina Weidmann 

contra, vereador Antonio Jardim a favor, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador 

Diego Nascimento a favor, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Jairo Charão contra, 

vereador Érico Rosado contra, vereador Jaques Freitas contra, portanto o projeto foi 

reprovado por 05 (cinco) votos contra e 03 (três) votos a favor, após vários debates entre os 

vereadores. PROJETO DE LEI 009/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2011”, 

sendo que o Vereador Erico Rosado pediu vistas de tal projeto, pois quer que a secretaria da 

agricultura e a APICIPÓ venham a esta Casa para debaterem e achar uma solução para a 

questão de a associação não constar no referido projeto.Após o senhor presidente põe em 

votação o pedido de vistas: vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Diego Nascimento a 

favor, vereador Antonio Jardim contra, vereador José Rodolfo de Brum contra, vereador Jairo 

Charão a favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereadora 

Regina Weidmann a favor, portanto o pedido de vistas foi aprovado por 06 (seis) votos a favor 

e 02 (dois) votos contra, após vários debates entre os vereadores. PROJETO DE LEI 

010/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

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

vereador Diego Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador José Rodolfo 

de Brum a favor, vereador Jairo Charão contra, vereador Erico Rosado a favor, vereador 

Jaques Freitas a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, portanto o projeto foi aprovado 
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por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, após vários debates entre os vereadores. 

PROJETO DE LEI 011/2011, do Poder Executivo, que “Cria cargos de provimento efetivo no 

quadro de servidores do município de Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das especificações 

dos cargos’, altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e 

alterações posteriores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade, após debates 

entre os vereadores. MENSAGEM ADITIVA 002/2011, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei 

012/2011, aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 012/2011, do Poder Executivo, que 

“Cria cargos de provimento efetivo no quadro de servidores do município de Capão do Cipó, 

altera o anexo I, ‘das especificações dos cargos’, altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da 

Lei Municipal n°. 034/2002, e alterações posteriores e dá outras providências”, vereador 

Ibanez Garcia a favor, vereador Diego Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim a favor, 

vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Jairo Charão contra, vereador Erico 

Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, 

portanto o projeto foi aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra.  PROJETO 

DE LEI 013/2011, do Poder Executivo, que “Cria cargos de provimento efetivo no quadro de 

servidores do município de Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das especificações dos cargos’, 

altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e alterações 

posteriores e dá outras providências”, sendo que o vereador Érico Rosado pediu vistas de tal 

projeto, pois os requisitos são para 3ª série do Ensino Fundamental, quando, no mínimo, teria 

que ser Ensino Fundamental Completo, para incentivar o estudo. Após o senhor presidente 

põe em votação o pedido de vistas, que foi aprovado por unanimidade. MENSAGEM 

ADITIVA 003/2011, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei 014/2011, aprovada por 

unanimidade após questionamentos, e após o vereador Erico Rosado salientar que irá pedir 

vistas do Projeto de Lei 014/2011, o qual se refere a Mensagem Aditiva. PROJETO DE LEI 

014/2011, do Poder Executivo, que “Cria cargos de provimento efetivo no quadro de 

servidores do município de Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das especificações dos cargos’, 

altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e alterações 

posteriores e dá outras providências”, sendo que o vereador Erico Rosado pediu vistas de tal 

projeto, pois é um cargo importante que irá trabalhar com os alunos e os requisitos é só 

possuir 3ª série do Ensino Fundamental. Após o senhor presidente põe em votação o pedido 

de vistas, que após debates foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 015/2011, do 

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

suplementar no orçamento do exercício de 2011”, sendo que o vereador Jairo Charão pediu 

vistas de tal projeto, pois entrou com Indicação para que seja substituída a pavimentação na 

Rua Antonio Garcia dos Santos, pela Rua Juvenal Garcia dos Santos, sendo que beneficiará 
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diversas famílias e nesse trecho ainda não temos nenhum morador, podendo ser asfaltado 

posteriormente. Após o senhor presidente põe em votação o pedido de vistas, que foi 

aprovado por unanimidade. MOÇÃO 003/2011, dos vereadores aos familiares de Laurinda 

Felício da Silva, aprovada por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 004/2011, do 

vereador Jairo Charão ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade, após debates.   

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 22/03/2011,  

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, 15 de março de 2011. 

 

 

 

 


