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ATA N° 06/ 2012 (Ordinária) 

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2012, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para maus uma  

Sessão Ordinária do ano de 2012. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor Presidente 

declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o senhor 

Presidente convida o 1º secretário para que faça a leitura da ata 05/2012, da Sessão Ordinária do dia 

28/02/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e informa que o vereador Sergio 

Seifert não se faz presente. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta aos 

presentes, e em especial aos ouvintes da 87.9. Parabeniza as pessoas que se dedicaram no baile das 

dengosas, ocorrido no último sábado, no CTG. Parabeniza todas as mulheres cipoenses pelo Dia 

Internacional da Mulher, dia 08 de março. Fala que dia 09 de março haverá uma homenagem para as 

mulheres no CTG. Homenageia, em especial, a representante da câmara, vereadora Regina, que 

representa muito bem a mulher cipoense. Pede que a Secretaria de Obras veja os problemas na 

iluminação pública, assim como o colega Diego colocou indicação, e diz que recebeu ligação que na 

rua Juvenal Garcia, pedem reposição de lâmpadas, pois no talão de luz vem a cobrança da taxa, 

sendo que os mesmos não recebem a luz, sendo um direito deles reivindicar. Fala em nome dos 

colegas do PIM e dos agentes de saúde, que deixaram de ganhar 20% de insalubridade, os quais 

foram cortados pela administração, sendo que ambos andam por todos os cantos do município e 

deveriam ganhar nem que seja uma ajuda de custo. Pede que se chame o perito para fazer o laudo e 

ver se podem ganhar ou não. Fala sobre os comentários em blogs, imprensa e TV, sobre  a lei da 

Ficha Limpa, a qual veio para moralizar as eleições e os políticos, os quais diz estarem 

desacreditados perante a sociedade por causa de alguns que sujam o nome da maioria. Ressalta que 

temos pessoas honestas, mas que estão nesse ‘bolo’, sem saber se é ou não é. Diz que dia 07 de 

outubro vão saber quem é Ficha Limpa no Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): O vereador fez uso de seu tempo de liderança, junto com o tempo de cinco 

minutos. Cumprimenta aos presentes, colegas, e também aos ouvintes da 87.9, que a partir das nove 

horas estarão ouvindo os trabalhos. Diz que o Executivo não dá bola para o que os vereadores falam 

na Tribuna, sendo que o vereador é eleito pelo povo. Diz duvidar de vereador que não pegou voto de 

todos os partidos, pois de sua parte pegou voto de todos os partidos. Fala que o prefeito não pega de 

todos. Fala que  as pessoas cobram dos vereadores, os quais tentam fazer o que pedem. Fala que a 

questão da água é brincadeira, pois o prefeito disse que fez seis poços, mas só que quer ver quando 

irão funcionar, pois tem uma parte burocrática pra testar esses poços, e também a luz. Diz que tem 

um poço no assentamento Nova Esperança que fizeram e tem um transformador em cima, quer só ver 
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quando vão arruma. Diz que no Paulinho Nascimento estão pagando o pato por um poço que faz três 

anos que está aberto, por falta de rede de luz. Falou com o Maicon e diz que está na hora do 

Executivo ir na AES Sul conversar e fazer convênio, pois a universalização é seis meses, e ele vai 

botar trifásico no poço,  e o prazo é fim de março para por luz. Diz que dali do Maicon até a rede geral 

dá cem metros, que o Executivo pegue e bote funciona. Fala que tem cano comprado, então é 

simples. Diz que é só ir a  AES Sul levar o projeto, em torno de quatro, cinco mil reais. Fala que esse 

poço aqui debaixo da rua da câmara, quando foi secretário, custou quarenta e cinco mil reais.  Era 

coisa de emergência e foi feito e o Tribunal de Contas não aponta essas coisas. Falou com o Nenê, 

do assentamento Nova Esperança, que estão distribuindo caixas d’água, onde o mesmo lhe disse que 

não adianta caixa se não tem água. Não resolve o problema. Diz que com o Didio do assentamento, 

eles estão usando o lado político, principalmente o DEMAC, pois cruzam na frente e não levam água. 

Fala que no Entre Rios, o seu  Nelson Viana desde quinta passada estava sem água, e só levaram 

segunda-feira, alegando que o motorista do estado não trabalha fim de semana. Diz que então 

peguem um caminhão do município e levem água pro pessoal, se o do estado não pode. Fala que são 

cinco caminhões parados e o pessoal sem água pra tomar. Sobre a estrada do Tibúrcio, diz que tem 

que passar pra São Miguel, pois a patrola foi lá e não fez o serviço, perto dos areieiros, sendo que são 

dois quilômetros só. Fala que já é a terceira vez que a patrola vai lá e não faz. Diz que é uma piada 

sobre os professores, o qual falaram que a culpa era dos vereadores que não botavam em votação. 

Foi votado terça-feira e até hoje não chamaram os professores no Julio Biasi. Diz que o Executivo 

pensa que os vereadores tem que aprovar hoje o que eles mandam, sendo que eles sabem da lei, 

que aqui tem trinta dias. Eles jogaram que os vereadores não aprovam. Diz que  os colegas 

aprovaram, pois só vota no empate, e não chamaram, pois tem professor dando aula de graça. Fala 

que o secretário de educação do município, não confia nos professores daqui, pois tirou o filho dele, 

do oitavo ano, e levou pro Carovi. Não sabe qual  a intenção dele. Se é secretário, é pra ajudar, pois 

vem verba por aluno pro município. Isso que foi o secretário de educação, imagina se fosse outro pai, 

daí iriam pedir pra deixar. Ressalta que isso é uma piada. Convida para dia 15 e 16, quinta e sexta da 

semana que vem, a Justiça Eleitoral vai estar aqui na Câmara fazendo título e transferência, das 13 

às 17 horas. Pede que quem ouvir esse convite repasse para as demais pessoas. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta aos presentes, os colegas, e em nome da colega Regina 

cumprimenta as demais mulheres presentes, as que estão ouvindo, sua mãe, mulher, filhas, as quais 

são o esteio d e qualquer casa, pelo dia 08 de março. Agradece e usa a rádio pelo trabalho de 

divulgação da reunião de abertura do ano letivo da escola Macedo Beltrão, a qual desde que é diretor, 

foi a maior já realizada. Fala que teve em torno de cento e trinta pais, e incluindo ligações e 

justificativas ficou em 86% de pais presentes ou que no dia subsequente apareceram ou antes. Está 

vereador e político, mas é professor. Diz que quando o pai vai à escola facilita o trabalho. Pai na 

escola significa o filho render mais. Diz que hoje não se aprende mais, hoje em função da tecnologia, 

o aluno toma o conhecimento e em muitas situações eles estão à frente. Nós estamos correndo atrás. 
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Escutando o colega Jairo falar sobre Ficha Limpa, diz que  a política deve ser praticada pelas pessoas 

de bem. Diz não ter dúvida que no município somos do bem e queremos o melhor. Hoje disse pra 

uma colega que discutem as ideias, pois um tem uma ideia e outro tem outra, as quais tem que ser 

respeitadas e saberem lidar com isso. E sempre colocar em primeiro lugar o povo. Diz que o prefeito 

foi eleito, e as duas vezes que o seu Serafim foi eleito, representou a  vontade da maioria naquele 

momento. Diz que os vereadores são proporcionais, e como disse o Jaques cada um pega o voto de 

cada partido e se elege. Diz que o Froner foi eleito devido a vontade da maioria em mudar a situação. 

Diz que dia 07 de outubro estará em julgamento o que foi feito nos oito anos e nesses quatro. Temos 

duas forças no município. Vai sair das urnas o resultado do trabalho realizado por essas pessoas. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Cumprimenta aos presentes e aos ouvintes da 87.9. Parabeniza todas as mulheres 

cipoenses, onde diz que, hoje, somos a maioria da população brasileira. Diz que tudo que é feito 

direcionado pra mulher, não é pra minoria, e sim, pra maioria. Diz que cada vez mais estamos 

crescendo e conquistando nosso espaço. Sente-se orgulhosa em ser a primeira mulher eleita e a mais 

votada no município. Representa com muito gosto cada uma. Espera que nessa eleição entre mais 

mulheres aqui na câmara, independente, de sigla partidária. Sempre diz que a mulher é muito mais 

organizada que o homem. Ela consegue fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Dia 09, às 13:30 

estará no CTG acontecendo uma grande comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Fica aqui o 

convite para que as mulheres venham dedicar um pouquinho do sue tempo pra ela. Sobre a situação 

da água, diz que continua crítica. Fala que o governo federal está ajudando, mas pede maior 

desempenho da administração. Fala do senhor que mora no assentamento Nova Esperança, 

conhecido por ‘Fino’, o qual pediu cem litros de água para sua filha, que tem bebê, pois ele pega do 

olho d’água, e a administração cruzou várias vezes na frente e não deixou. Diz que o Gringo 

Tamiosso também pararam de levar água pra ele. Fala que pediu, juntamente com o colega Jairo, pra 

que a administração leve encanamento dali da hípica até a casa do Gringo, que vai ajudar não só ele, 

mas mais cinco residências. Registra o baile das dengosas, sábado, organizado pelo Clube de Mães. 

Participou, veio pessoal de Eugenio de Castro, Augusto Pestana, sentiu falta mais das mulheres 

daqui, pois é restrito a mulher. Faz votos que ano que vem a mulher cipoense participe mais. Sobre os 

agentes de saúde e o pessoal do PIM, fica indignada, e fica o protesto por ter sido retirado a 

insalubridade, pois não é administração que dá isso, é um perito. Fala que se o Tribunal de Contas 

apontou é por que estava sem laudo, sendo que a prefeitura tem que contratar todo ano para fazer 

perícia em todas as secretarias. Quando foi secretária de saúde viu de perto  a grande importância do 

agente comunitário de saúde, pois faz o elo entre a secretaria  e o munícipe. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): O vereador não se fez presente à sessão.  

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta aos presentes, e aos ouvintes da 87.9. 

Solicitou ao prefeito, na tarde de hoje, patrolamento e encascalhamento no assentamento Nova 

Esperança e nos demais assentamentos. Parabeniza a obra do pátio da escola Julio Biasi, a qual 

parabeniza a empresa que toca a obra e o executivo por ter planejado a mesma. Esteve conversando 
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com o prefeito e diz estarmos chegando no mês de março já iniciando o plantio da aveia, e pede que 

o executivo veja a possibilidade de ver um financiamento através da prefeitura com o Banrisul para o 

pequeno produtor, no mínimo o adubo e aveia, para o plantio de pastagem. Diz que já havia 

conversado com o jurídico e a secretária da Casa sobre isso. Sobre os agentes de saúde e o PIM, diz 

que não adianta vir aqui bater. Tem que tentar resolver, procurar o executivo e ver o que aconteceu, 

pra passar à eles. Parabeniza o Hospital de Santiago, por mais de dois milhões de reais em 

investimento. Diz que é uma referência para nós, onde cada vez mais cresce junto com os municípios 

da região, e parabeniza o seu Irmo Sagrilo e Ruderson Mesquita , presidente e diretor do hospital, 

respectivamente. Diz que ontem foi saber sobre a luz do assentamento Nova Esperança, e o prefeito 

está encaminhando a agilização junto a AES Sul, da rede de água. Sabe que isso é preocupante e 

tem que ser resolvido. Agradece a Deus pela belíssima chuva, que para a pecuária foi boa, apesar 

que pra agricultura foi pouco, mas espera vir mais. Parabeniza o Dia Internacional da Mulher e fala no 

grande encontro no CTG organizado pelo CRAS e Assistência Social do Município. Sobre o projeto do 

colega Jairo, denominando uma rua da cidade de Governador Leonel de Moura Brizola, diz nada 

contra, mas vê no município tantas pessoas ilustres que fizeram pelo distrito e mereciam o nome. Cita 

como exemplo seu Laudelino, seu Silvestre, seu Fidelis Pereira da Luz, e lá no Entre Rios tem o 

senhor Odilon Batista de Lima, que também fizeram pelo município os quais é muito favorável. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O 

vereador cedeu 30 segundos de seu tempo ao vereador Ibanez Garcia. Cumprimenta os 

presentes e a rádio Cipoense FM. Em nome dos moradores do Carovi, diz estar fiscalizando as obras, 

que estão andando e toda a equipe da Secretaria de Obras está de parabéns. Fala que a comunidade 

está ansiosa pela camada de asfalto. Diz que só quem ganha é a comunidade. Sobre o que o colega 

Antonio comentou, diz terem que agradecer o Executivo pelo cercamento da escola Julio Biasi, pois 

quem ganha são os pais e as crianças da escola, que estão com segurança. Em nome de sua mãe, 

da colega, da sua esposa, parabeniza todas as mulheres cipoenses, que dia 08 é o dia das mulheres, 

e merecem carinho e abraço e todos. Diz que sem as mulheres não somos ninguém. Deixa convite do 

chá, no CTG, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, onde haverá sorteio, palestras, 

coquetel, e é pras mulheres. Deixa convite do CRAS, onde o SESI fará o programa Cozinha Brasil, e 

as inscrições estão abertas, com três turmas: manhã, tarde e noite. Comenta sobre a estrada do 

Passo do Tibúrcio, onde a comunidade cobra e tem que falar, pois são eleitos pelo povo. Pede que 

seja feito esses dois quilômetros lá, assim como no Rincão dos Beck, Passo do Valo e uma ponte no 

Passo do Valo que precisa de reforma, e uma no Passo de Areia, que está perigosa. Diz que o 

Executivo está providenciando a compra do material. Diz que isso quem ganha não é o prefeito nem 

vereador, é a comunidade. Pede a troca de lâmpada em frente a casa do Sabela e demais ruas que 

necessitam no município. Falou, hoje, com o eletricista que ficou de ver. Pede roçada, através de 

indicação, ao lado da loja da Margutti e nas casinhas populares. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta aos presentes 

e aos ouvintes da Cipoense FM. Parabeniza as mulheres pelo seu dia na pessoa da colega Regina, 
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da secretária e da dona Ana. Faz um registro especial ao Patrão do CTG, Paulinho Nascimento, pois 

são poucas pessoas, hoje, que querem assumir responsabilidades nos órgãos da comunidade, tais 

como clube e igreja. Parabeniza o mesmo por presidir uma entidade que preza o respeito à família 

cipoense.  Diz que não tem como não comentar o que saiu nos blogs da nossa região, pois como 

políticos o trabalho é sempre avaliado e, também, têm que avaliar essa situação. Fala que há poucos 

dias foi lançada a candidatura da amiga e professora, Iane Lencini, tendo como vice o vereador e 

amigo, Ibanez. Há poucos dias houve a possibilidade pela ‘Ficha Suja’, ser válida, visto as contas do 

nosso prefeito terem sido reprovadas em Santiago e em Porto Alegre. Há a possibilidade do prefeito 

não vir a concorrer e surgiu o nome do vereador Franklin, o qual cabe  analisar. Pois ou é do PP, do 

PMDB ou do PDT, possivelmente futuro prefeito e cabe a nós analisa. Quando surgiu o nome do 

Ibanez e da professora Iane, se obrigou a  analisar a situação, pois tirando a imprensa que é 

patrocinada pelo município, e os CCs, notou que dentro do PP há um discurso alternativo, o qual se 

filia. Começa avaliar as obras do município, as quais questiona se eram o momento de serem feitas. 

Diz que o debate aqui na câmara vai de encontro a muitos anseios de companheiros políticos que 

debatem a política. Avalia a obra do cercamento da escola, elogiada aqui e pergunta: no que vai 

melhorar o IDEB do município? Em nada! Ressalta que as crianças eram bem cuidadas pela diretora 

e professores, e nunca houve incidente. Pergunta: no que a obra da praça irá trazer de retorno aos 

agricultores que passam por necessidades? Em nada! Diz que as obras são importantes, sim, mas 

pelo princípio da eficiência, não neste momento. Isso que tem que questionar. Fala que neste 

momento estamos passando por uma crise, onde irmos entrar nela no decorrer deste ano, e não era 

importante essas obras. Sobre o calçamento diz, sem dúvida, que era importante. Porém terá de ser 

pago. Diz que quem fala que não vai ser pago, mente e falta com a verdade. Fala que está aí o 

exemplo do ‘Ficha Suja’: quem falta com a verdade a justiça vai pegar. Na sua visão de mero político, 

torce que haja um debate político no Município. Nada contra ninguém, pois é amigo de todos, mas o 

debate é importante, pois melhora a vida dos munícipes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador fica com 5 minutos e 30 

segundos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 30 segundos de seu tempo regimental. 

Cumprimenta aos presentes, colegas vereadores, e em especial aos ouvintes da 87.9. Se manifesta a 

respeito do pronunciamento do vereador Erico, onde citou seu nome e diz ir mais longe, pois sempre 

teve o pensamento que os vereadores pegam votos de ambos os partidos, o que não acontece com o 

prefeito. Tinha e continua com um grande pensamento pro Capão do Cipó, onde diz que pode até ser 

um sonhador, mas não basta sonhar, tem que sonhar grande, e sonha que o município, um dia, tenha 

uma mentalidade de menos politicagem e que possam fazer um município ao qual possam se 

orgulhar. É companheiro de qualquer um que sonhe com um grande consenso no capão do Cipó, 

como está acontecendo em outros municípios. Pode até ser um sonho, mas que um dia ambos os 

lados sonhem grande e pensem mais no desenvolvimento daqui, pois é um município rico e invejado 

por todos da região. É a mensagem que deixa. Diz que é muito bom o que está acontecendo com o 

Ficha Limpa, que tem que acontecer não só pra prefeito e vereadores, mas para secretários. Só vai 
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fazer as coisas mais transparentes e mais sérias em qualquer coisa pública. Fala que o dever do 

vereador é com o dinheiro do povo, nada mais justo que preserve isso. Cita o nome da colega Regina, 

quando se manifestou na terça passada, e o qual sua pessoa foi cobrada, de que vem no município a 

cada quatro anos. Diz que a colega foi infeliz. Fala que foi presidente da câmara durante um ano, e os 

funcionários o conhecem, foi um que veio de segunda a sexta, ou até sábado, e muitos, que não quer 

cita, não viu na Casa. Diz que deveria até ter chamado atenção, pois não é só na terça-feira, vereador 

tem que passar uma ou duas vezes pra saber se tem algo a resolver. Diz que visitou comunidades 

onde a vereadora teve votos e cobram que a mesma não foi mais.  Diz que conhece Capão do Cipó e 

visita a comunidade, e gente que votou na vereadora cobra a visita. Vai mais longe e diz que o 

governo passado botou candidato pra concorrer, o qual diz a todos os cipoenses que lhe cobraram, se 

é que tinha terra aqui, a única é debaixo das unhas. Diz que quem governa e passa por aqui tem que 

tomar cuidado, que tem uma eleição aí, nasceu e se criou aqui, produz, paga seus impostos e pode 

ser até um grão de soja, mas vai pra pagar salário de muitos vereadores. Diz ao presidente que é 

muito bom e pede apoio do colega que divulgue mais a respeito dos títulos, pois tem gente que não 

tem condições de ir a Santiago, e é um direito do cidadão. Diz que se tiver que ser pago a divulgação, 

que a administração pague, mas divulgue mais pra população. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Coloca ao colega Ibanez que não 

viu a colega Regina mencionar nome de quem só vem de quatro em quatro anos. Diz que o colega, 

simplesmente, se queimou. Diz ao nobre colega Antonio, que Leonel Brizola todos conhecem, e que 

respeita todos os nomes que o colega colocou, só pergunta por que os colegas reprovaram o nome 

de um grande líder do Carovi, senhor Valmir Ceolin, quando foi mencionado para uma Rua? Pede que 

respeitem, mas a pergunta está aí. Deixa abraço a presidente do Conselho da Mulher, dona Maria 

Conceição da Rosa Ribeiro, e em nome dela parabeniza todas as mulheres. Sobre contas rejeitas diz 

que se a pessoa é um administrador, um homem público, e tiver, é por que não é bom administrador, 

e isso não dá direito a querer disputar eleição. Parabéns, a esse grande projeto de lei feito pela 

comunidade brasileira. Pede ao Executivo que mande projeto de lei isentando os pequenos 

produtores do pagamento do milho troca-troca. Diz que no Regimento Interno da Casa, capítulo 3º, 

artigo 89, diz que legislar sobre tributos municipais, é um dever do vereador, bem como autorizar 

isenções e anistias fiscais. Diz que se o projeto vir podem isentar todos os pequenos produtores 

desse pagamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: O vereador fez uso de seu tempo de liderança, juntamente com os 

cinco minutos regimentais. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada PP: Diz que 

o vereador Erico foi muito infeliz. Pede as pessoas de casa que analisem uma mãe que manda seu 

filho a partir de quatro anos pra escola, num trânsito movimentado com asfalto, que não tenha uma 

cerca. Diz que não acredita que o colega Erico disse isso. Diz ao colega que as obras, são verbas 

específicas, o que é para cerca é uma verba e o que é para IBED é outra. Diz ao colega que vir fazer 

política em cima disso está errado. Se tem uma verba especifica pra praça, é para gastar na praça, e 

não dizer que é pra comprar alimento. Diz que isso é politicagem e que o colega não está acostumado 
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a isso. Acha que a reunião que o colega foi, agora a pouco, incendiou os ânimos de uma maneira 

errada. Com relação ao IDEB da escola, acredita que todos os professores estão envolvidos no 

crescimento e na melhoria da qualidade de ensino, juntamente com a diretora Paula.  Diz ser contra o 

nome de Leonel de Moura Brizola para uma rua, e tem que fazer conforme o colega Antonio disse. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: 

Sobre a Ficha Limpa diz que está vendo nos blogs da região que a atual gestor não teve as contas 

aprovadas nem na primeira e nem na segunda instância,  e que estaria inelegível. Diz que é uma lei 

que veio pra ajudar todos os munícipes do Capão do Cipó, Rio Grande do Sul e do País, pra que 

sejam selecionados os políticos que vão administrar os municípios, os estados e o nosso País. 

Concorda com o vereador Ibanez a respeito do consenso, pois todos sabem que na primeira eleição 

era para ter saído e quem não quis foi uma ala que, hoje, administra o município. Diz que desta vez 

não podem colocar a culpa neles. Não falou o nome do colega Ibanez na sessão passada, mas se o 

chapéu serviu, não pode fazer nada. Diz que não irá perder o pouco tempo que têm aqui pra 

responder, pois sabe e o colega sabe que tem razão. Dia 8 de março, às 8:00 horas da noite, estará 

na rádio Cipoense, juntamente com o Conselho da Mulher, representando o legislativo, para falar a 

respeito do que é, pra que serve, a que vem, e o que o conselho pode ajudar cada mulher cipoense. 

Desde já convoca as mulheres que escutem a rádio. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Fala que recém estamos no mês de março e 

não dá pra se tratar em política, mas a preocupação dos colegas com a  Ficha Limpa é a maior 

felicidade deles. Diz que o prefeito Froner está de cabeça erguid, e se for o desejo da lei, têm outros 

grandes nomes para disputar a eleição, e o povo que vai decidir. Não é seu objetivo de falar em 

política, e sim, está preocupado com a estiagem. Diz que tem colegas que tiram proveito dessa 

situação da estiagem, mas não viu enviarem sequer um ofício aos deputados pedindo recurso. Isso o 

preocupa muito. Diz que pediu a secretária para enviar um ofício ao presidente da Comissão de 

Agricultura do Estado, o qual já foi enviado. O seu trabalho fez. Diz que enquanto tem vereador 

criticando as benfeitorias, as obras, isso dói. Diz que a Ficha Limpa será o anseio deles, ver se punem 

o prefeito. Diz que têm candidato e serão pré-candidato para o município de Capão do Cipó. Sobre o 

caso da rua Leonel de Moura Brizola, diz que o vereador Jairo deveria ter colocado de novo na Casa, 

talvez teriam aproveitado e não buscado o nome de um home que nada fez pelo município. Diz que o 

povo dará as respostas, mas é muito cedo para tratar em eleição, sendo que têm que tratar em 

melhoria para o povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Se foi infeliz, diz ao colega Rodolfo que ele também foi, mas 

isso não impede de entrarem no debate. Diz que o colega deve lembrar, ou talvez não conheça a 

escola Julio Biasi, que a escola tinha um cercamento, agora fizeram um elefante branco. Diz que o 

colega sabe que as crianças sempre entravam pelos fundos da escola, jamais no movimento, o que 

foi uma ideia da diretora. Independente da diretora que esteja lá, mas faz um registro da Ana Paula, 

pelo excelente trabalho, mas se não tiver apoio do município e cobrança dos vereadores, nada 

adianta. Sobre politicagem, sempre foi contra e diz ao colega Antonio que sempre soube disso e, 
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ainda hoje, debateram. Assim como debateram vários assuntos, pois é a função do vereador. 

Questiona para que são pagos, pois se são os fiscais, legisladores e fiscalizadores das obras do 

Executivo, vão abordar o que aqui? O governo federal, o qual diz fazer muito bem a função, mas que 

tem os deputados pra cuidar, ou o governo do estado, que tem a assembleia Legislativa pra fiscalizar? 

Não! Diz que tem que cuidar dessa Casa, pois aqui vive e aqui é cobrado. Diz que não vai falhar e vai 

debater. Volta a questionar, pois se tinha verba pra obra da praça, tem certeza que tinha verba pra 

fazer obras no interior. Pergunta se houve o perdão das sementes de milho? Não, pois o governo não 

quer. Acha que o governo é dos grandes e os pequenos estão ficando alheio ao nosso município.  

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

Parabeniza todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, 08 de março. Diz que tem um ditado 

antigo: “ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher”, e isso vale para nós. Diz a 

colega Regina que, também, não irá perder tempo, mas propõe ao presidente que coloque um livro 

ponto pros vereadores se fazer presente em tais dias da semana para ver quem vem mais e quem 

assina o ponto e está no município. Diz que está disposto, pois foi eleito para estar aqui. Essa é sua 

sugestão ao presidente, que coloque e cobre, pois tem poderes para isso. Diz ao colega Jairo sobre o 

projeto rejeitado, da rua do Carovi, diz que foi contra, e diz que é contra ao nome que o colega está 

dando agora, pois aqui em sua frente tem o senhor Paulinho Nascimento, tem seu Silvestre Garcia do 

Nascimento, Laudelino Garcia do Nascimento, e até pessoas da família do colega, que nasceram, 

produziram,  criaram seus filhos, morreram aqui e deixaram a marca, não tem por que dá nome para 

quem chegou de paraquedas aqui. Diz que não conte com seu apoio, apenas isso. É a favor de votar 

pelo cipoense que está aqui, nasceu aqui e morreu aqui. Não é contra ninguém, é direito do colega, 

porém não tem obrigação de votar com o que não concorda. Por isso foi contra a vereadora Regina 

quando queria colocar o nome de um morador, que para si, tinha outros que nasceram e morreram 

pelo Carovi. É seu discurso e pede que valorizem quem é da terra. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. Após o senhor presidente parabeniza, em nome da câmara de vereadores, todas as mulheres 

cipoenses pelo Dia Internacional da Mulher, que ocorre no dia 08 de março. Após o senhor Presidente 

convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: 

OF. 015/2012, da Secretaria de Educação, convidando vereadores e funcionários desta Casa para a 

final do 1º Campeonato Municipal de Futebol Sete, a realizar-se dia 11 de março de 2012, das 09 às 

20 horas no campo da Associação. INDICAÇÃO 007/2012, do vereador Diego Nascimento, ao 

prefeito municipal. INDICAÇÃO 008/2012, do vereador Diego Nascimento, ao prefeito municipal. Após 

o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR 002/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de habite-

se e pagamento de taxas atinentes no Município de Capão do Cipó e dá outras providências”, 

sendo que o vereador Erico Rosado pediu vistas de tal projeto para melhor discussão junto 

ao Executivo, pois trata-se do habite-se. O pedido de vistas foi aprovado por unanimidade. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 13/03/2012,  no 

mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara 
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encerrados os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que 

após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor presidente e o 1º secretário 

da Mesa. Capão do Cipó, 06 de março de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


