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ATA N° 09/ 2011 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) 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 08/2011, da Sessão Ordinária 

do dia 15/03/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente em exercício pede a 

1ª Secretária que leia o ofício 09/2011, da Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio 

Biasi, professora Ana Paula Pereira, solicitando espaço na Tribuna, na Sessão Ordinária do dia 22 de 

março de 2011, para convidar todos os vereadores para visitarem a escola e participarem do Baile de 

aniversário da Júlio Biasi. PROFESSORA ANA PAULA PEREIRA SALES, Diretora da Escola Júlio 

Biasi:  Boa noite a todos, né. Cumprimentando o presidente eu cumprimento os demais vereadores, 

né. Hoje eu estou aqui junto com a Vera e com a professora Luciane, em primeiro lugar pra agradecer 

a visita que a escola já teve de alguns vereadores, e pra convidar outros vereadores, que vão até a 

escola, né. Que vejam as modificações que estão acontecendo. Que a gente consiga esse ano, né, 

trabalhar em parceria. Por que eu acredito, né, os vereadores assim como a escola, tem que ser 

parceiros. Então é muito importante que vocês, né, vão até a escola, até pra tá dando algumas 

sugestões, algumas críticas, desde que sejam produtivas, a gente está aceitando, né. Então, desde já, 

eu agradeço aqueles que já estiveram na escola, e que a gente já conseguiu conversar. Também 

estou aqui hoje pra convidar todos os vereadores e as pessoas presentes, pro baile do dia dois de 

abril, né, em  comemoração ao aniversário da escola que foi no dia dez de março. Mas que nós 

resolvemos comemorar com baile dia dois. Estamos convidando já, que a gente sabe que aqui tem 

vereadores que foram ex-alunos da escola. É muito importante a presença de vocês. Desde já 

contamos com vocês, né, no nosso baile, e com as famílias de vocês também. Por que a educação, 

ela não faz sozinha, ela se faz em conjunto. Obrigada. Após o senhor Presidente agradece ao convite 

da Diretora Ana Paula Sales e chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa 

tarde senhor presidente, Mesa Diretora, meus colegas vereadores, comunidade aqui que se faz 

presente. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu sempre digo que, como é importante a gente ter 

bastante pessoas nos escutando aqui, sabendo o que essa Casa debate, o quê que a gente discute 

aqui entro. O quê que é aprovado. O quê que não passa. É muito importante a presença de vocês, e, 

mais ainda, a rádio 87.9, que daqui a pouquinho mais tá divulgando no ar a nossa Sessão Legislativa, 

aqui. Por que aqui é a Casa do Povo, é a casa onde que cada cipoense pode dá a sua opinião. Pode 

conversar com os vereadores, e, talvez, achar certo ou achar errado aquilo que a gente faz aqui 
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dentro pelo município. Ah...quero agradecer a presença da diretora, das professoras. Hoje eu tive no 

colégio, já tive outras vezes lá. E aí a...a diferença, assim, é a olhos vistos como o colégio tá 

mudando. E isso só faz, ah...como que eu vou dizer, um bem pra gente, pra...pra nós que somos mãe. 

Eu tenho uma filha que estuda lá. Então assim, eu sempre me coloco a disposição, primeiro como 

mãe de  aluno, e segundo como vereadora. Toda a direção da escola pode contar comigo, sempre. E, 

com certeza, esse baile vai ser muito bom. Vai divulga o...vai ajudar o colégio em todos os sentidos. 

Em primeiro lugar eu começo falando das Indicações, que eu, na Sessão passada eu coloquei, que 

fosse enviado um ofício aqui pro executivo solicitando a parada de ônibus ali. E eu, não sei se não 

deu tempo de fazer, mas hoje eu resolvi fazer por escrito essa Indicação. Por que mais umas mães 

me solicitaram essa parada de ônibus. Eu não sei que dia chover, as crianças ficaram na chuva. 

Então é uma coisa fácil, barata, e a Prefeitura pode faze pra ajudar aqui, e vai beneficiar essas 

famílias. Só nessa rua, aqui, são cinco crianças. Então eu pediria ao secretário de educação, que tá 

aqui hoje, que também fale com o secretário lá, e insista  nessa parada de ônibus, que vai ajudar 

muitos alunos aqui do nosso município, principalmente, esses pequenininhos. E, também, ah...ah..., to 

fazendo uma Indicação pra Prefeitura pra que ela solicite a  AES Sul que coloque mais dois postes de 

luz, daqui até o Posto de Saúde. Eu já havia colocado isso, comentado na Sessão passada, mas 

agora eu vou fazer por escrito. Ah...eu não sei,  eu até me falaram, não deu tempo de eu...de eu falar 

nem com as professoras, e nem perguntar pro secretário sobre o vale-alimentação, se todo o pessoal 

da...da educação já tá recebendo o vale-alimentação, ou não. Mas...eu não me lembro se semana 

passada uma pessoa falou que não estariam recebendo o vale de alimentação, ainda, as pessoas 

da...da secretaria de educação. Então eu gostaria de saber por quê, já que os demais estão 

recebendo. E outra coisa que eu queria, aqui, falar, da funcionária, da... da área, cozinheira e da área 

de serviços gerais, a Eloá, do Carovi, que ela falou comigo, falou com o vereador Ibanez, também. 

Ah...sobre ela vir aqui pro Capão do Cipó trabalhar. Eu acho que a administração poderia olhar com 

melhores olhos a situação dela. Ela tem criança pequena. Ah...eu me informei se a...se tem como 

fazer uma cedência de município pra estado, pra ela trabalhar na...na escola Macedo Beltrão e 

orientação que foi me passada, tem. Então bastaria o prefeito entrar em contato com a secretaria 

estadual de saúde, pra fazer essa cedência. Ela poderia trabalhar pela manhã no Posto de Saúde, lá 

no Carovi, onde ela já trabalha, e pela tarde ela colaboraria lá na...na escola Macedo Beltrão na área 

de limpeza ou o que fosse necessário. Eu achei até que fosse, que pela lei não poderia ser essa 

cedência de município pra estado, mas a orientação que foi passada pra mim é que pode, sim. E o 

que mais me indignou quando eu falei com ela, foi que ela esteve na Prefeitura falando, e o...a 

resposta que deram, que passaram pra ela, foi que os vereadores da oposição que não querem isso. 

Então eu me senti assim, realmente, muito ofendida. Por que eu nem estava a par disso. Eu nem tava 

sabendo disso. Então assim, que...foi colocado pra ela que a gente tava em cima, tava só 

incomodando. Eu acho assim ó, que os vereadores, a primeira função principal do vereador é a 

fiscalização. Dinheiro público é uma coisa muito séria. Eu acho que cada vereador deve...deve 

fiscalizar, sim. Então eu gostaria que fique registrado, nessa Casa, a minha indignação da resposta 
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que foram dá pra ela. Então se não querem, ou se não podem, digam que não e não. Agora não 

fiquem colocando a culpa em outras pessoas. 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 quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental para o 

vereador Ibanez Garcia. Cumprimento a Mesa, vereadores, vereadora, público aqui presente. Em 

nome do seu Hélio, cumprimento a todos que comparecem aí, professores, Henrique secretário, 

Alexandre, funcionários. Boa noite a todos. Serginho, eu quero lhe fazer um elogio, hoje. Que era a 

uma hora, foi ontem, eu te liguei pra fa...por causa do bueiro do seu Joãozinho lá, as duas horas 

chegou os...chegou os cano, as coisas lá e as três hora tava pronto aquilo lá. Foi uma operação 

relâmpago, Ibanez. A coisa que tem que ser elogiada. Os  tubos chegaram lá, quando foi, não era três 

e meia já tavam saindo de lá com o bueiro do homem pronto. Uma maravilha! Era isso, Serginho, 

queria te agradecer por ter escutado o pedido desse vereador. Muito obrigado! Só eu queria pedi, 

também, pra ti Serginho que nós temos que dá um jeito nas pedra lá, que você me falou que diz que 

vão pega e contrata uma esteira. Quando vai chega essa esteira? O pessoal quer cruza de máquina e 

não consegue cruza. Hoje a s máquina são muito grande, as plataforma tem que se puxada pelas 

máquina, pega, corta pneu. É um problema. Essas máquina, hoje, com vinte e cinco pé de corte, trinta 

pé de cortes. Isso aí toma conta de toda a estrada, só os pneu dela, o tamanho da máquina, já vai 

ocupando barranco a barranco, quase. E o pessoal tá se queixando, pediram pra mim vim falar nessa 

Tribuna, aqui. Se é coisas boa eu falou, se é...se aqui tá mal, nós temo que resolve isso aí o mais 

rápido possível, o soja tá secando cada vez mais, e nós precisamo daquela estrada em condições. 

Por que o povo que...que mantém nós aqui no município é os agricultores, que, através dos produtos 

deles que nós sobrevivemos aí. Então dependemo disso aí, é...principalmente temo que dá uma 

prioridade nisso aí, nem  que tenha  que manda vim alguma coisa, pagar horas extras por fora. 

Alguma coisa nós temo que faze. Não podemo deixa desse jeito aquilo lá. E era isso, devolvo a 

palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM (PP): Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas 

vereadores,comunidade que se faz presente, jornal o Folha Ilustrado, representado pelo Emerson, 

diretora da escola Júlio Biasi, vice-diretora, professora, né, contador do município, secretário do meio 

ambiente, comunidade que se faz presente, e o nosso querido secretário de educação do município, o 

Henrique Nascimento. Portanto vivemos a semana que passou, semana triste, nos aborreceu, nos 

entristeceu, pela perca de dois cipoenses, aqui do nosso município. Quero voto de pesar ao familiar 

do seu João Pedro Souza, do assentamento 14 de Julho. Cidadão, já cipoense, e que deixou a sua 

família, seus filhos, aqui no assentamento 14 de Julho, ligado a sociedade cipoense. Também eu 

quero voto de pesar pra família do nosso sempre amigo e querido por todos nós, o Douglas Fontana 

da Silva. Para sua mãe, seus familiares. Chocou toda a comunidade cipoense, por que nós se 

aborrecemos quando nós perdemos um ser humano, uma vida jovem, nem, que foi ceifada pelo 

trânsito, talvez, não sabemos o que aconteceu. Mas Deus levou o Douglas do nosso convívio. 

Portanto a família Progressista, o Partido Progressista, também, está de luto por perder um grande 
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jovem que fazia parte das fileira do nosso partido e um homem de bem com a sociedade de Capão do 

Cipó, o Douglas. Então voto de pesar a todos os familiares do Douglas, a qual um grande amigo que a 

gente se tinha, toda a comunidade cipoense, lá se fez presente para prestar a sua última homenagem 

ao Douglas, né. Então voto de pesar a família do Douglas. Também, senhor presidente, hoje, 

portanto, protocolei aqui nessa Casa, ontem, na segunda-feira, e gostaria de mencionar ao meu 

querido secretário de educação que nos ajudasse a secretaria de obras competente, que fosse 

construído um abrigo escolar na Rua Ramiro Machado de Lima com a Rua 17 de Abril, aonde dá 

acesso aos assentamento. São cerca de dez criança que ali esperam é...o transporte escolar, e 

pessoas vinculada aos assentamento que esperam carona ao descer pras suas residência. Então eu 

gostaria de pedir ao meu secre...querido secretário da educação, que nos ajudasse a beneficiar essas 

família e essas querida criança que esperam o transporte escolar, ali na entrada do assentamento, na 

Rua Ramiro Machado de Lima com a Rua 17 de Abril. Portanto ontem pela parte da manhã eu, 

também, conversava com o Serginho, que nós devemos de conversar, por que nós somos filhos lá de 

Entre Rios, né. E temos uma grande responsabilidade, não só com o Entre Rios, como com todo o 

município. e nós conversava com o Serginho, ontem, sobre um pequeno reparo que precisava ser 

feito lá no Entre Rios, aonde os nossos produtores lá estão colhendo soja, né, toda a comunidade ali 

do Entre Rios, os nossos produtores. Simplesmente foi feito, Serginho, o que nós tratamos ontem, que 

nós conversamos. Hoje a gente já passou lá e verificou o trabalho que foi feito por um funcionário da 

Prefeitura, né. Então muito obrigado por ter atendido é...o nosso trabalho. Portanto, também, hoje eu 

quero, se Deus quiser, após a Sessão da Câmara, aqui, é...conversar com o senhor prefeito, 

acompanhado pelo rapaz do jornal, o Folha, sobre um caso que ele precisou da secretaria da saúde, 

e eu já estou tirando a satisfação do caso. Por que, eu acredito que, talvez, foi um engano, um 

equívoco. Não sabemos, ainda, o que aconteceu, que um carro da saúde não quis transportar a sua 

mana, a partir de amanhã, até Santiago. Mas eu acho que eu tenho certeza que nós, Emerson, ao 

termina a Sessão Câmara, e tenho certeza absoluta da funcionária que assumiu a secretaria, do 

nosso secretário de educação...de saúde, aliás, que está em férias, vai ser resolvido o teu problema, 

eu tenho certeza. A equipe da saúde e, também, até do executivo, né. Então, portanto, nós vamos 

fazer isso aí. Na questão da colega, vereadora Regina, da sua preocupação com a Avenida Tancredo 

Neves, realmente, concordo com a senhora. Nós estivemos em Uruguaiana com o senhor prefeito, 

isto em dois mil e nove. Eles nos prometeram até hoje de fazer a rede baixa da Avenida Tancredo 

neves, pra dá iluminação pública. É lamentável, eu concordo com a colega aqui, de se preocupar. 

Aquela vez nós fumo lá, pessoalmente, com o senhor prefeito, e aquele pessoal da AES Sul, é 

lamentavelmente, né. Prometeram pra nós que em breve estava ali, é...a rede baixa pra iluminação 

pública, né. Então  a gente fica triste assim, mas eu me associo a colega, também, pra que nós 

possamos leva iluminação pública na Rua Tancredo Neves. Muito obrigado e até terça que vem. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidnete, colega vereadora, 

secretários da educação, do meio ambiente, as professoras da nossa escola Júlio Biasi, diretora Ana, 

a sua vice Vera, a Luciane, comunidade cipoense, comunidade do Rincão dos Ávila, seu Hélio. Em 
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nome do seu Hélio quero, aqui, deixar os cumprimentos a todas as comunidades cipoenses. Ex-

vereador seu Luiz, demais pessoas que aqui estão prestigiando os nossos trabalhos. Meu boa noite a 

todos. A rádio Cipoense que está aqui fazendo, como se diz, a gravação pra mais tarde passar na 

rádio pra os ouvintes ouvir os nossos trabalhos. Então, meu boa noite a todos. Também quero aqui, 

em primeiro lugar, eu começo agradecimento ao coordenador de estrada, o Serginho, pela troca das 

lâmpadas lá na localidade do Carovi. Pela belíssima roçada da Vila central, lá do Carovi. Também 

pelo patrolamento da estrada do Passo do Valo, lá na localidade onde eu morava e hoje tenho muito 

orgulho de dizer, a minha grande localidade, onde nasci e me criei. Também no Passo do Tibúrcio, 

também, quero agradecer o coordenador de estrada pelo patrolamento. Então a gente sabe, quando a 

gente pede um serviço aqui, que a comunidade nos pede, é bem feito, a gente tem que agradecer. A 

gente não, como se diz, a gente não pode critica, você tem que faze o bem pra comunidade gostar do 

nossos serviço e do nosso trabalho. Então as estradas do nosso município não tem estrada igual as 

do nosso município. As estradas tão de boa qualidades. Eu tive em Tupã, é lamentável as estrada de 

Tupã. É de vinte a trinta por hora que tu pode anda. Então a gente, muitas vez, reclama de barriga 

cheia, como se diz o ditado. As nossas estradas são de boas qualidades e não tem estrada melhor 

que a estrada de Capão do Cipó. Isso eu duvido!. Então eu tenho aqui, hoje protocolei nessa Casa, 

mais uns pedido a nosso secretaria de obras, que seja patrolado a estrada do senhor Cesar, quem vai 

o acesso a 377, aonde o transporte escolar do seu Joãozinho está com muita dificuldade de chegar 

até a sua casa. Também quero aqui, coordenador de estrada, que a comunidade ali da Juvenal 

Garcia me procurou, e a gente tem que fazer o que a comunidade nos pede. Então o pessoal pediu ali 

que seja levantado aquele quebra-mola em frente a propriedade do seu Alcino Garcia Silva, e que 

seja feito outro quebra-mola a mais distante, em frente a propriedade do seu Nilceu Cortes. Então, 

para que os caminhões cruzem devagar, motivo da poeira. Também peço aqui, mais uma vez, 

patrolamento na estrada do Rincão dos Ávila. E peço já pro secretário que tá aqui, secretário de meio 

ambiente, que seje feito uma roçada, também, naquela localidade lá, que tá muito dificul...tá muito...os 

caminhões, carros mais grandes não conseguem fazer a volta por que as árvore tão tomando conta 

até o meio-fio da estrada. Então, secretário, peço que o senhor de uma verificada, ou vai lá rever 

aquele pobrema lá, e que seja resolvido praque...praquela localidade do Rincão dos Ávila. Também 

protocolei nessa Casa ao secretário de educação, até falei com o menino, ele me pediu, lá da 

localidade do Rincão dos Palharini, que seje feito uma parada de ônibus em frente a propriedade da 

senhora Loreci Cortes do Nascimento, lá no Rincão dos Palharini. Então meu secretário de educação, 

peço que olhe com carinho praquela família lá e, com certeza, a gente vai ser, como se diz, 

esse...essa família lá não ganhou a sua para de ônibus. Com certeza o nosso governo vai beneficiar 

esse aluno que é longe até a casa dele, até a pegada do transporte. Então eu quero dizer aqui a nova 

diretora, Ana, que pode contar comigo e com a minha esposa. Vou estar presente no dia da festa da 

escola. Também quero dizer a você que vou lá faze uma visita a sua escola, e o que eu posso ajudar, 

no meu alcance, eu vou ajudar essa escola. Sempre ajudei todas as escolas do meu município, e não 

é essa que não vou ajuda. Eu vou ajuda de coração. Também tenho a dizer aqui que hoje estou 
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entregando o Líder de Governo ao meu colega José Rodolfo de Brum. Eu tinha...eu tinha feito uma 

promessa que o prefeito me colocou, que era pra mim ficar dois mês, depois passava ao colega 

Rodolfo. Então cumpri minhas...minhas promessa com muito...fico muito agradecido ao prefeito e aos 

meus colegas vereadores por esse tempo que eu estive de Líder de Governo. Então, hoje, meu 

colega Rodolfo estará fazendo os três minutos de Líder de Governo. Sucesso colega Rodolfo. Meu 

muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente, 

colegas vereadores, colega vereadora, comunidade. Caro secretário do meio ambiente, colegas 

funcionários públicos, diretora da escola Júlio Biasi professora Ana Paula, vice-diretora professora 

vera Chaves e professora Luciane. Nossa Saudação. E demais colegas funcionários. Quero, aqui, 

estender a saudação ao nosso ex-vereador Luiz. Tá aqui presente o secretário de educação, e o 

secretário mais atuante, também, Serginho. Serginho, não sabia que o senhor era secretário! E quero, 

aqui, cumprimentar que, segundo a pesquisa do jornal Folha Regional, o senhor foi eleito o secretário 

mais atuante do município de Capão do Cipó. Então fica aqui o registro desse colega funcionário, e dá 

os parabéns, inclusive. Presidente, quero comentar a questão dessa semana, com tristeza, 

presidente. Perdemos dois amigos. Particularmente era nosso amigo o João Pedro, ma...um amigo 

particular do meu pai, inclusive. Um amigo de longa data, aqui do assentamento 14 de Julho. E, 

também, o nosso amigo Douglas. Deus sabe o que faz, eu tenho essa tendência. Mas nos entristece 

a maneira, e a maneira jovem como o Douglas nos aban...partiu deste mundo, né tchê. Por que eu só 

via o Douglas em dois motivos, em dois momentos, ou era ele trabalhando ou era ele ao lado de sua 

família. Eu não via o Douglas em outro lugar. Então é um exemplo de cidadão, e que Deus chama os 

bons, né tchê. Mas isso nos entristece, nós que vivemos nesse mundo, da maneira, também, como 

foi, né, chê, tão...meu amigo, meu vizinho. Isso nos deixa...deixou a semana com um ar negativo aqui 

no nosso município, digamos assim. Mas faz parte. Vamos ao trabalho e...e Deus é que sabe, né 

tchê. Mas, presidente, solicitamos e entramos em acordo e estamos discutindo a questão do projeto 

das abelhas, das caixas de abelha no município. E eu venho aqui de público, presidente, nós 

gostaríamos de reunir a associação, a APICIPÓ, e reunir a secretaria de agricultura, aqui, e discutir a 

melhor maneira de nós entrarmos num acordo de como vai ser feita a distribuição destas caixas. Só 

isso que nós queremos. Esta é a nossa função como legisladores, nada mais, colegas vereadores. 

Segunda questão, tramita aqui nesta Câmara dois projetos neste momento. Um é a criação do 

monitor de escola, que é uma vaga. E outro é o projeto de endemias, que é uma vaga. E distorceram 

aí na comunidade que tramita aqui nesta Casa, o que não é verdade, o projeto de criação de cargos 

de operários. Então vamos deixar bem claro aqui. Tá tramitando aqui nesta Casa o projeto de monitor 

de escola, uma vaga, que este vereador defende que seja, no mínimo, Ensino Fundamental 

Completo. Não é caso...cargos de operário aqui dentro. Mas tá ocorrendo uma distorção. E eu acho, 

inclusive conversei com alguns professores e eles acharam também, que tinha que ser, no mínimo, 

Fundamental Completo. Assim como o agente de endemias, que é uma vaga só. Não estamos 

discutindo a questão de cargos de operários. Que fique bem claro pra comunidade, que tamos 

buscando estudo. Essa distorção, que tem pessoas de baixo nível tentando faze, que não lava a nada 
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o nosso município. Isso não é verdade! Então que fique bem claro aqui. Tramita aqui o projeto de 

secretário de esco...monitor de escola e agente de endemias. Então é simples. Mas, presidente,  

estive no Carovi e nos Palmeiros e o pessoal pediu o patrolamento das estradas. E a situação dos 

Palmeiros é meio crítica, eu digo assim de passagem, vereadores. E quero solicitar ao pessoal das 

obras. Não tem como as máquinas colheitadeiras, presidente, passa com aquelas cargas de pedra. 

Eu não sei se elas vão passa pelo asfalto ou vão parra e vão deixa...não vão pode colhe. Então assim 

nó, nos chama atenção isso, e preocupante, que a safra já iniciou. E tem aqueles produtores que eu 

não sei como é que eles vão colher e vão passar com as...as suas colheitadeiras. Maquinas aí de 

grande extensão, que ocupam toda a estrada, e a metade da estrada está preenchida. Então isso nos 

chama atenção, presidente, e nos preocupa. Nós pedir a secretaria de obras que tomasse uma 

prioridade com relação a isso. Pra encerrra, presidente, tem uma água lá do...da propriedade do seu 

Lori Antunes, que tão levando água de caminhão, o pessoal passando dificuldade, esperando água. 

Por que não tem água  encanada, sendo que a água já está ali no seu Pedro Zucoloto, que em 

três...dá dois quilômetros, e é inclusive o condutor, o Lori, que mora lá, que fazer uma parceira, tchê. 

Que até ajudar, ajudar naquela propriedade, inclusive o Márcio. Era isso, presidente, eu vou dar 

seguimento a isso no meu tempo de liderança, presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu um 

minuto de seu tempo regimental. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar o...o presidente dessa 

Casa, colegas vereadores, vereadora, Procurador, secretária. Em nome, também, cumprimentar o 

jornal A Folha, que faz a cobertura dos colegas vereadores. Quero cumprimentar, em nome do 

secretário Alexandre, demais secretários que tão aqui presente. Também em nome da diretora, Ana 

Paula, cumprimenta as professoras. Seja bem vinda a essa Casa, diretora. E o seu Hélio, também, 

que eu acho que é a primeira vez, né seu Hélio? Está aqui presente nesta Casa, lá  do Carovi, seja 

bem vindo a essa Casa. E, também, o ex-vereador, seu Luiz, que se faz presente nessa Casa. E, 

também, agradeço ao presidente por um minuto cedido a minha pessoa. Primeiramente, senhor 

presidente, é uma reivindicação que eu faço a administração, por que eu acho que tamos meio 

esquecidos. É agilização da criação das associações, que pararam no tempo. E...e a única 

associação, hoje, eu acho legalizada pelo que eu to sabendo é a associação do Rincão dos 

Palharinis. E isso era meta e já faz dois anos e pouco e as associações, simplesmente, não se 

comenta mais. Que era pra nós coloca as rede de água em dia e ajuda as nossas comunidade. Então 

eu peço o empenho do prefeito municipal a respeito das associações. Que agilize e coloque em 

funcionamento. Também faço mais um pedido, até aproveitar Serginho, que tu tai. E parabéns, 

Serginho! Como disse o vereador Erico, em quinze dia tu se tornou eleito o melhor secretário, imagine 

se tu tá a tempo no governo trabalhando como secretário? E não tem como dizer a...nada da tua 

pessoa, Serginho. Por que tu é o único secretário, que até hoje, vem várias vezes nessa Casa e se 

coloca a disposição dos vereadores. Eu seria muito injusto com qualquer um que não dissesse isso aí, 

Serginho. Que tu tá aqui no dia de Câmara e se colocando a disposição do vereador. E se o senhor 

se coloca a disposição do vereador, certamente se coloca a disposição dos voto que tu levo e da 
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comunidade do Capão do Cipó. Pode ter certeza disso! Que aqui o que a gente planta, colhe. 

Também faço mais um pedido sobre o palanque oficial de frente a praça. Retire aquele palanque dali, 

tá se desmanchando, Serginho. Pedir a tua pessoa que tai se apresentando. Um minuto vereador. O 

vereador Jairo faz um parte: O palanque tá ali pra chegada do Papai Noel. O vereador retorna a 

palavra: Tá...que o senhor tinha feito o pedido, né, que era Papai Noel. Já passou Papai Noel. Então 

que retire aquele palanque dali e deixe pra coloca mais adiante quando for necessário, Serginho. 

Então é um pedido que eu faço em nome dos colegas vereadores, até, que já houve reivindicação a 

respeito disso. Também quero agradecer, por que aqui eu fui taxado esses dia, por que eu falava 

demais a respeito da roçada lá do Carovi. Quero agradece o Tinta pela roçada que fizeram toda a Vila 

do Carovi. Por que se é que fizeram a roçada, é por que precisava. E se esse vereador veio pedir 

aqui, por que alguém me pediu, e tá aqui o nome da pessoa, seu Dirceu me ligou agradecendo que foi 

feita a roçada em toda a Vila do Carovi. E, também, Serginho, quero agradece as pedra que tinham 

prometido a meses pro seu Robertinho, mandaram e tá arrumado. E quem ganha é o morador. É eles. 

Não precisa o vereador ganha, não. Isso tu tá fazendo mais que a obrigação pra eles que são 

morador daquela comunidade. E, também, quero agradece lá e manda um abraço pra eles. Seu Hélio, 

não é por que o senhor tá aqui, nessa Tribuna, aqui nessa Casa, que eu vou deixa de  cita o seu 

nome. Várias vez eu já pedi, né Serginho, o senhor é a prova disso, é o patrolamento do Rincão dos 

Ávila que tá impraticável, e as aroeira. Eu até tenho as foto. Se alguém quise, foi fotografado, seu 

Hélio. Só não foi publicado, ainda. Mas tem que faze sim, porque é uma vergonha. Dois carro não 

cruzam na...no...no Rincão dos Ávila, junto Serginho. Espero que nos próximos dia tu desça lá, 

Serginho, e olhe. É impraticável a estrada do Rincão dos Ávila. Não é ruim, é péssima. Também, 

quero pedir também Serginho, já te coloquei pra ti, o patrolamento ali do seu Ibanez até o seu 

Reimann. O transporte escolar do seu Amaro que me pediu, pra mim, que fizesse um patrolamento ali 

que tá ruim aquele trajeto ali. Também faço aqui, encarecidamente, a secretaria de obras, sobre a 

agilização da água, Serginho, te coloquei pra ti, hoje, aqui nas casinha. Água e luz. Em breve as 

casas tão pronta e não tem água e luz. Temo que se providenciar o quanto antes. Por que sabe que a 

AES Sul, como tá os colega reclamando, é demorado. Demora muito a chega e resolver os problema. 

As casa vão fica pronta e não vão...e não vão te condições dos moradores assumi aquelas casinha 

ali, por que não vai te água e luz.  Então nós temo que agilizar, ontem. Serviço pra ontem. Peço, 

encarecidamente, que tomem é...ciência dessa situação. Eloá, vereadora Regina, me colocou pra 

mim, sim. Eu acho que a Eloá deve ter um lugar fixo pra trabalha. Por que ela me reclamou,a coitada, 

que vem até de moto do Carovi pra presta serviço aqui. E tem lá pra presta serviço no Carovi. Eu não 

sei qual é o...ou se ela fez pra serviços gerais. Então aqui a gente tem que estuda no que ela tá 

dotada. Mas foi um pedido que ela me fez e eu quero coloca ao presidente dessa Casa. E, também 

aqui diretora, quero agradece a sua vinda aqui. Pode conta comigo. O que tá certo, tá certo. E eu 

acho que a senhora tá fazendo um belo trabalho a frente dessa direção. Certamente a senhora vai te 

muito êxito nessa direção dessa escola. Pode conta comigo no baile. Nós vamos tá. Certamente todos 

os colegas vereadores vão se faze presente. Reservo o meu tempo de Líder da Bancada, presidente. 
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Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite 

senhor presidente, nobres colegas vereadores, colega vereadora, demais funcionários que estão 

presentes nesta Casa hoje. A nosso diretora da Escola Júlio Biasi, a vice-diretora, a professora. 

Funcionários, secretário, ex-vereador, né. E a imprensa, o jornal Folha, que sempre está presente nas 

nossas Sessões, e  aqui a todos os ouvintes. Em especial aos diretores da rádio Cipoense FM, que, 

hoje, aqui está, também. Senhor presidente. Primeiramente, eu quero me associar aos votos de 

pesares as famílias enlutadas, né, do Douglas, do João Pedro e do Pierre. Então não tem mais 

comentários a fazer, todo mundo sabe o que aconteceu, né. Eu quero, aqui também, fazer um pedido 

lá do Carovi, e em especial saudar o nosso amigo que está representando o Carovi, hoje, né, seu 

Hélio. Lá dos Correios do Carovi. Moradores de lá estão se queixando do atendimento do Correios. 

Quando está aberto não tem as correspondência, e quando tem as correspondência o Correio tá 

fechado. Então que o executivo providencie o quanto antes o quê que está acontecendo lá. Aqui já foi 

solucionado. Agora vai te...tá tendo atendimento até as dezessete horas, antes era até as quinze 

horas. O pessoal chegava ali ninguém podia mais mexe nas correspondências. Aqui está sendo 

atendido, a partir de ontem, até as dezessete horas. E que no Carovi, também, não seja diferente. 

Que tenha um bom atendimento, que aquele povo merece. Senhor presidente, aqui no Projeto Lei 016 

que o executivo mandou pra essa Casa, onde altera as indenizações a serem pagas aos servidores 

públicos e agentes políticos do município. Eu vejo o seguinte: que pra...quando a pessoa se desloca, 

os funcionários, e a gente fala nesse projeto, em especial, aos motoristas da saúde. Então, se vai 

alterar, aumentar só três reais o va...a refeição deles, por que não bota pra vinte. Então é uma 

proposta que a gente faz aqui, mesmo não podendo é...onerar os cofres públicos, o vereador indicar 

proposição que aumente. Mas que o prefeito olhe com carinho e de sete passe pra dez, o café, e o 

almoço e janta, pra vinte reais. Seria de muito...muito valoroso isso aí, por que, realmente, vai...vai 

amparar mais os motoristas da saúde, que é os que mais viajam por esse município de Capão do 

Cipó. Também, senhor presidente, tenho aqui mais uma reclamação da água da Juvenal Garcia dos 

Santos. A água da Juvenal Garcia dos Santos e da Tancredo Neves, no bairro Santo Antonio. A água 

tá fraca, tá todo mundo reclamando. Sinceramente, eu não sei mais o que nós temos que fazer, nós 

vamos fazer um abaixo-assinado, eu vou trazer o povo aqui na frente da Prefeitura. Eu vou...alguma 

atitude tem que ser tomada. Cada vez que a gente pede aqui, não dão atenção nenhuma. E, 

realmente, tá com muito problema a nossa água lá. Pra cobra, cobram bem. Agora o serviço é de má 

qualidade. Má qualidade mesmo! Aqui, também senhor presidente, eu digo ao Serginho que, 

realmente, ele trabalha. Todo mundo sabe que ele trabalha. Só que eu digo o seguinte, né Serginho. 

Desculpa eu te dizer, mas suspende aquela terra que eu  pedi pra ti tirar, lá. Sem tu sabe a terra já foi 

tirada. Então quer dizer que, alem dele, os funcionários das obras, também, são muito eficientes. 

Muito obrigado! Eu quero aqui, também, colocar o caso da Eloá. O caso da Eloá, se tem alguém 

comentando aí, como colocaram aí, me surpreende. A oposição, e eu sou da oposição, não sabia. Ela 

não me falou nada. Ninguém me comentou. Agora , tem alguém, quando pesa pro lado dela, atiram 

pro lado da oposição. Então que seje, realmente, averiguado isso aí, né, e que a pessoa, então, peça 
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desculpas do que tá fazendo com nós. E, aqui, eu quero dizer, aqui também, sobre a luz lá do Passo 

do Tibúrcio, quando saiu aquela reunião aqui com a AES Sul, eu não pude ficar presente. Mas eu, o 

momento que eu tive aqui eu, pude conversar com o pessoal da AES Sul, e, graças a Deus, lá no 

Passo do Tibúrcio foi solucionado o problema do seu Constâncio Beck, que tinha um problema sério 

de luz, lá no tambo dele. Então, muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa, e reservo o meu tempo de 

liderança. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas 

vereador, colega vereadora, funcionários, professores, secretário, o ex-vereador companheiro Luiz, o 

Anauri que foi meu colega da secretaria de obras lá. Meu boa noite a todos. E o pessoal aí da...os 

ouvintes da nossa rádio 87.9, o boa noite a todos. Senhor presidente eu também quero, acho que não 

foi feita uma Moção de Pesar a família do seu João Pedro e do Douglas. Eu acho que cada um 

que...até faz o que, uns vinte dia atrás, eu e o seu João Pedro joguemo uma canastra pelo um litro de 

coca, que ele não tomava outra bebida, nós...lá no meu sogro. Nós tava lá jogando canastra. Mas a 

vida é assim mesmo, né. Pesar a família deles, e o trágico falecimento do Douglas ali, né e daquela 

família de Tupã, também, que perdeu o filho. Isso eu acho que é triste. Eu acho que ninguém merece 

isso. Senhor presidente, eu quero, aqui, pedi, até o doutor Antonio que me falo. Faz dias que ele me 

falou,e  eu não tinha...por que não trocaram...tem uma lâmpada ali bem de frente a casa dele, que vai 

pra casa mortuária, não tem nem  a lâmpada, tem um...foi tirada até a lâmpada e não funciona. E ali é 

escuro, e diz que de noite tem pessoas que...estudam por ali, eu acho, e sai de manhã, tá escuro ali. 

Ali tem o poste...ali tem a lâmpada, não funciona. Foi tirado a...tá só o chapéu ali, que diz que tampa a 

lâmpada. Senhor presidente, eu aqui, eu não ia fala isso, mas vo te que fala. Por que, eu, o que me 

pedem eu falo, eu não tenho medo de fala o que é verdade. Eu quero sabe qual é o motorista que tá 

usando transporte escolar pra leva carne, que é proibido comprar em mercado. Tem um vereador que 

compro e pediu pra leva. E não foi só uma vez, foi mais que vez, dentro do transporte escolar. Por 

que...transporte escolar não é  carne...lugar de leva carne embora. E bastante, não é pouco. Então eu 

acho que é pra transporta criança. Isso é complicado, por que, ainda mais, do município. Eu quero 

sabe...eu vou descobri qual é o motorista, ainda, que faz...que faz esse tipo de coisa. Tem o Valdir, 

que é filho do seu Donato, ele me pediu, encarecidamente, que falasse aqui nessa Tribuna. Eu  disse 

que ia fala pra ele. Desde setembro, foi a Primeira Dama e o secretário, que era da assistência social, 

foram lá e prometeram um banheiro pra ele. Por que a casinha que ele tem é uma meia água, e é de 

chão, tem só uma cozinha e um quarto. E ele tá doente, não tem...e não tem um banheiro. Ele...as 

necessidade dele...e um banheiro custa o mínimo pro município. É o mínimo, eu acho. E ele pediu. E 

que também que fosse trocado um bueiro perto da casa dele ali, o Valdir planta lá, até tá aqui. Tá 

quebrado o bueiro ali, um tubo quebro, afundo. Se agora cruza essas máquina aí. É só ajeita ali 

aquele bueiro, e que tá quebrado, bem na frente da propriedade dele. Então que seje feito isso o mais 

rápido possível. Pedra eu falei pro Sergio, não tem que tá falando. Por que o Sergio é mal apenas é 

um coordenador de estrada, quem tem que ouvi é o secretário de obras. Mas é o que menos faz. A 

verdade é essa! Aquela é uma vergonha ali a estrada do seu Ramão até lá no asfalto da Alice lá. 

Ontem eu cruzei lá, aquilo lá...ali tem do Jairo até lá em baixo, também, umas pedra. Não tem como 
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esparrama uma pedra daquelas, com patrola não dá pra coloca. Boto, quebra. Tem que ser de 

esteira. Aquilo é vergonhoso. E os nossos produtor tão aí, colhendo, tem que tá subindo nos barranco. 

Não cruza lá. Pra lá não cruza. Não tem o que faze. A verdade é essa! Se saí daqui, hoje, não tem 

como...o que faze ali. Eu...eu fico triste, sabe, que arecém o vereador Antonio falou que...que pediram 

uma tapa-buraco lá na...no Entre Rios, foi hoje uma patrola. E o Serginho, arecém me falou, então ele 

tava me mentindo, que quebrou, de novo, no assentamento, é uma novela aquilo ali, rapaz. Faz vinte 

diz. Vão lá um dia, sai. Vão um dia e sai. Lá no assen...na Sepé Tiarajú, até aconteceu um fato 

engraçado, um cara me disse ontem. De tão carrero que tá as estrada, deu um acidente. Dois lebrão 

se trom...se bateram. Por que não tem como cruza.  A verdade é essa! E tem transporte escolar. Fica 

até feio. Tem gente que fala as melhores estradas do município, nós. Os produtores não deve nada 

de te estrada boa no município. É obrigação, por que eles contribuem pra isso. E eu acho que a 

estrada tem que ser boa. Se todo mundo contribui, é sinal que tem que ser feita as estrada. Essa é a 

minha preocupação. E tá os lebrão, diz que se acidentaram e se machucaram. Os ‘cara’ me disse, me 

falaram. Essa é a verdade, ontem. Tá lá, o Serginho sabe da estrada. Ele me disse que tá uma 

vergonha mesmo. E a verdade é essa. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, 

comunidade, diretora da escola, secretários, ex-vereador Luiz, grande colorado. É bom ter os 

colorado, alguns. Eu fico fe...Não é a maioria, pelo contrário. Eu fico muito feliz por que, agora, dois 

lebrões bateram. Na época da emancipação, quem acompanhou a emancipação, igual eu, é...diziam 

que aqui no Capão do Cipó, nós teríamos que instalar uma sinaleira para avestruzes. Isso aí saiu. 

Saiu até na imprensa, tá? E nós, nós município, com a seriedade que nós temos, que é característica 

do nosso povo, nós já estamos mostrando que tipo de cidade, que tipo de município somos. Mas eu 

comecei a minha fala e vou aproveitar, pra não esquecer dos lebrões. Eu gostaria de saudar, é...em 

nome do Roberto, que está aqui, os nossos ouvintes da nossa rádio, que daqui a pouquinho estão nos 

ouvindo e acompanhando esse trabalho e tirando as conclusões daquilo que é certo e daquilo que é 

errado. Daquilo que, realmente, é o trabalho do vereador, ou daquilo que é demagogia, ou ação 

política, simplesmente, de soltar as palavras no ar. Quem tem que tira essa conclusão, é quem está 

em casa. E para isso serve esse espaço. E, graças ao Roberto e ao Leandro, desse pessoal que 

trouxe essa rádio pra cá, nós dentro de casa podemos saber, exatamente, quem tá trabalhando, na 

Câmara de Vereadores, e quem tá fazendo hora, na Câmara de Vereadores. Eu entendo assim. 

Professora Ana Paula, que bom que a senhora está aqui. Nós...eu já fui lá esses dias, rápido, a 

senhora tinha uma reunião. Fomos lá combina horários, e esse é o nosso trabalho, professora. Os 

seus alunos de hoje, são os nossos amanhã, em dois mil e doze, dois mil e treze, e por aí vão indo. E, 

professora, diga pros seus professores, pro seu grupo de professores, que, ás vezes, uma pessoa só, 

não pode falar em nome de um grupo. E que a opinião geral do grupo de professores da Escola 

Macedo Beltrão, com relação ao grupo de professores da Escola Júlio Biasi, é a melhor possível. Nós 

recebemos bons alunos, que saem de bons professores, de boas aulas, numa boa escola, e, 

chegando lá  a gente procura manter e melhorar, por que lá o...o...o... a formação é outra. Lá é o 
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Ensino Médio. Então, parabéns professora, ao seu trabalho, a sua equipe, que tá começando esse 

trabalho, e que tenha sucesso nas suas atividades, não só do dia dois, em qualquer atividade que 

nós, que a senhora fizer, e que nós iremos...vamos fazer lá no Carovi. Vamos, sempre, conforme a 

gente combinou. E a professora Luciane é parceira nossa, lá na escola. Ela é só professora, mas é 

uma grande companheira da Escola Macedo Beltrão, estamos sempre conversando, trocando ideias. 

Então essa aproximação é necessária. Já existia e precisa voltar a existir, aqui no nosso Capão do 

Cipó. E eu acredito com o seu trabalho nós vamos conseguir fazer isso. Serginho, hoje tu é “O Cara”, 

não é? (risos) Todo mundo citou, eu também só tenho que te agradecer. Quando, realmente, eu 

preciso alguma coisa lá, que seja feito no Carovi, eu te ligo e você, prontamente, procura resolve as 

solicitações. Agora o próximo ataque lá no Carovi, é nós abrirmos aquela estrada que vai pra 

Tupantuba. Lá, realmente, está precisando uma roçada, precisa emparelha. Lá tem muita pedra, 

Serginho. E a gente tem que entender, que com essa seca que está fazendo é muito difícil. O Anauri, 

está aqui, trabalhou, é muito difícil nós mexermos com estrada de pedra e com pedra, agora. Que 

você vai ter que dá um jeito, conforme o colega que nos antecederam, nas estradas que estão com 

pedra na beira da estrada, você, realmente, vai te que faze. E não é manhã, tinha que tá trabalhando 

agora. Essa é a minha opinião. Você tem que realiza isso. Tu sabe disso, e você vai acha um jeito. 

Puxar pedra pra um lado, botar um pouco de terra, passa o rolo. Tu vai resolve. Você é competente, 

e, certamente, você vai faze do jeito que você sabe faz as coisas. Eu aposto em você, sempre 

apostei. Você sabe disso. E antes de ser, você ser é...secretário, ou coordenador de estrada, você é 

meu amigo, já de doze anos, eu acho, ou mais, quem sabe. Tem trinta segundos, ainda? Eu volto, 

depois, no tempo de Líder do Governo. Obrigado. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder 

de Bancada PMDB:  Senhor Presidente eu encerrei falando a questão da...voltando a esta Tribuna, 

eu encerei falando sobre a questão da água lá do Lori Antunes. Propriedade essa  da...onde mora, e 

há necessidade, presidente, e é um cálculo bem simples, Presidente, só o custo que tem de levar 

água de caminhão lá pra aquela família. Na família são quatro pessoas, sendo que esta família quer 

fazer, juntamente, com as demais pesso... quer fazer uma parceria, quer  pagar  uma parte do 

encanamento, por que não consegue mais viver sem água. Quem é que consegue?  Eu tenho outro 

questionamento. Quem é que consegue ficar sem água, né chê? Então isso nos preocupa, 

Presidente, e conversamos já, reivindicamos já com o pessoal lá do...da água. Fizeram uma medição  

com relação a isso, que é importante reivindicar. Mas é o que...eu sempre sabia que o Secretario de 

Obras era o senhor Luiz Henrique Lima, Machado Lima, e eu to com uma dúvida, agora, até no 

meu...porque tem o coordenador de estradas, que é o nosso amigo Serginho, e não secretário. Então 

tá essa dúvida aí, e é uma coisa interessante, pessoal essa pesquisa foi feita com relação ao ano 

passado. Tanto é que tá a professora  Cecília, tá os vereadores. Não deste ano , os quinze dias, 

Ibanez. Tem uma coisa estranha aí. E eu até acho interessante, que o cargo de coordenador de 

estrada tem que ser coordenador de estrada, departamento de abastecimento e logística. Eu queria 

aumentar esse tema, também, aqui. Que fica mais pomposo, assim, pelo trabalho que a secretaria de 

obras, o Serginho faz. Que o Serginho é o abastecimento, né tchê. Que coordena toda a...a região aí 
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né tchê. Então isso aí é importante,Presidente, e até terça-feira que vem. VEREADOR ANTONIO 

JARDIM, Líder de Partido PP: Eu volto aqui a essa Tribuna, até pra dizer assim que, até os animais 

estão se acidentando, né. A gente também admira  os animais. Eu admiro muito os animais, admiro 

muito a natureza, ser vivo né. Então assim, de certo, pela trafegabilidade e a velocidade que os 

animas andam, também. A pressa, o estresse que tá dando, também, nos animas, né?   Então, 

sinceramente, aqui gente o...não foi retirado nenhuma patrola dos assentamento, Serginho. Foi, 

simplesmente, uma lâmina que passou lá, rapidamente, pra tapa dois, três buraquinho lá, que até, que 

eu te cobrei, né Serginho? Que não era o caso, mas foi feito, rapidamente, motivo os caminhões tá 

trafegando com soja, lá né. Então foi feito isso aí,  eu acho que o assentamento está ganhando o seu 

trabalho, está sendo feito né, os rolo estão lá patrolan...ah... rolando, as patrolas. E vai ser feito um 

trabalho exemplar lá no assentamentos, com certeza né. Nós vamos fazer o melhor pelo Município de 

Capão do Cipó, né? A qual, também, depois de todo o serviço feito desse recurso de oitocentos e 

quatro mil que...que está aí, nós vamos concluir  o Entre Rios. Nós vamos concluir a minha terra lá,  

até daqui da sede da cidade,  até a 377, né. Que é o trecho credenciado pelo...por esse oitocentos e 

quatro mil, né. Então vai ser concluindo, sim, após completar lá, né presidente, o Passo do Tibúrcio, 

é...Carovi,né. Então, assim, falar um pouquinho da terra do Professor Rodolfo, meu querido Carovi, lá  

tenho grandes amigos, lá no Carovi, também, né. Então eu deixo a todos vocês  um ótimo final de 

semana, que já se avizinha, amanhã na quarta-feira. Depois já vem o final de semana com muita 

saúde, com muita paz e com muita tranquilidade. E muito amor no coração, pra cada dia, nós vim até 

essa Casa, pra trabalha pelo povo de Capão do Cipó. Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA, 

Líder de Bancada PP: Eu quero aqui, senhor Presidente, também cumprimentar o Roberto. Que bom 

Roberto, que tem essa rádio, Cipoense, aqui no nosso Município. E tenho certeza que o povo tá 

ouvindo muito essa rádio, muito. Até pelas pesquisa, e pelo que sai por aí, que a gente não leva 

surpresa. Meus parabéns, que continue cada vez mais divulgando os trabalho desse Poder 

Legislativo. Também não poderia deixar aqui, senhor Presidente, meus voto de pesar. 

Lamentavelmente o nosso Município, pela população, eu acho que no estado é Município que mais dá 

acidente, pelo...pela quantia de população que reside em nosso Município. A gente fica triste, e 

lamentável né, ao Douglas, ao seu João Pedro, ao Pierre e o seu Jorge Uberti, que  foi pedido por 

mim uma moção a esses familiares que...que a gente só tem é que se comover.  Vereador Jardim, 

meu colega ,meu amigo, espero, realmente, Vereador Jardim que resolva o problema do Emerson lá, 

porque eu não tive notícias boa quando coloquei o pedido pra secretaria da saúde. Mas espero que o 

senhor ligue pra o prefeito municipal, que resolva o problema. Porque a gente sabe, que muitas vez, 

se corre por muito menos. Eu acho que  tem que se corre pra quando se precisa das coisa, realmente. 

E quando as pessoas procuram a gente, é pra alguma coisa que, realmente, tão precisando. E eu 

tenho certeza que é uma ação muito louvável do Governo em ajudar aquela pessoa que quer levar a 

irmã dele pra Santiago, fazer exame amanhã. Senhor presidente, até a semana que vem. Muito 

obrigado e  meu boa noite a todos vocês. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Eu quero, aqui,, me associar ao Dia Mundial da Água. Hoje é o Dia Mundial da Água, né. Então 
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a gente sabe aí que três por cento da água que existe no nosso planeta é potável. Então que nós 

cuide mais a água que nós temo em casa, porque em dois mil e cinquenta, mais de dois bilhões de 

pessoas sofrerão coma escassez de água, tá bom? Eu quero, aqui também, dizer colega Diego, que 

na Sessão  passada tu falou sobre a luz do seu Bohn lá, dos quais eu já tinha feito o pedido de 

Indicação aqui, e até  não é reposição. Ele pediu uma colocação de luminária lá, na frente da 

residência dele. Dos quais ele se comprometeu, pediu, disse que daria todo o material, só depende da 

Secretaria de Obras ir lá fazer o trabalho, e até agora nada. Assim, também, o projeto 015, das ruas 

que vão ser asfaltada. Fiz uma Indicação aqui, pedindo que o prefeito olhe com carinho aquela rua da 

Juvenal Garcia que tá todo aqueles moradores sem asfalto, sem calçamento, né. E que modifique 

essa rua, o seguimento dessa rua, aqui, que vai ser asfaltada, que não tem nenhuma casa, que 

troque por aquele seguimento da RS,  no caso do acesso da RS  377,  que ficou se asfalto. E que são 

diversos moradores da nossa cidade. E até agora ó, o prefeito não tá nem aí com ninguém, com  

morador, com ninguém. O povo pra ele, ele já tá lá ó...não quer nem saber. Mas eu fico contente por 

outro lado, Presidente, que dia oito e nove de abril eu e mais dois colegas seremos homenageados 

em Porto Alegre. O Instituto Tiradentes, aí, vai nos homenagear né, com colares de ouro, prata e 

bronze. É óbvio, né, que eu fiquei com o bronze, mas eu fico agradecido porque a gente começa aos 

poucos. Muito obrigado e até a próxima Sessão. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

Representante de Partido, PT: Presidente eu...quando eu falei das lebre, tem gente que até ri. Mas é  

por que tem pessoas que não cruzam todo o dia aonde que o transporte escolar e bastante pessoas 

do assentamento cruza. A verdade é essa! Eu...da saúde, Emerson, eu também falei e a tua mãe me 

falou, pra mim, e eu liguei pra responsável, ela disse que não tinha condições. Pra mim ela disse que 

não tinha, e daí eu, ainda, falei pra ele que ela disse que não iam poder levar, porque amanhã o carro 

ia sair  pra...não tinha viagem nenhuma pra Santiago, e é negócio da água.  Eu não sei por quê 

que...se tem uns oito, dez carro lá, quando é um pobre que percisa nunca pode leva. Ás vez, faz  por 

mínima coisa leva as pessoas, agora, pessoas que necessitam não leva. E exame sabe que e difícil 

marca, e quando marca não pode ir, e devem de novo. Por que eu tenho um exemplo, que tem uma 

pessoa, duas, que me falaram que faz seis mês que tentaram marcar um exame e não conseguiram, 

até hoje. E a minha irmã faz um ano que tá ali e eu disse: abandona ali e tenta paga uma consulta e 

ver lá o que vai acontecer, que até hoje não foi feito. Agora pra muitos, deitos e rola, e não dão muita  

bola. Eu, também,  quero só...um pequeno comentário sobre esses...esses bueiro que tão fazendo, 

desse...desses oitocentos e quatro mil que veio. Nunca na história, se  uma empresa ganha, o 

Município ajudava faze. Se a empresa ganhou, que se vire, que vá faze. Hoje tem funcionário da 

Prefeitura, tem retro da Prefeitura, a empresa só vai lá  pra prega o prego na plancha. O resto quem tá 

fazendo é o pessoal do município, do executivo, que já ganha. Não sei quem tá embolsando, mas tem 

alguém levando lucro nessa história. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA 

REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Tava ouvindo atentamente, todos os vereadores, e me 

chamou muita atenção as queixas, mas essa é a mudança prometida. Ah... mas vamos lá! Vamo 

trabalhar! Fala um pouquinho sobre o setor de projetos. Nós temo que tentar agilizar esse setor de 
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projetos. Desde que foi criado esse setor, essa pessoa que ocupa gastou mais de sei mil reais em 

diárias, ano passado. E, que eu saiba, de projeto que foi feito pela atual administração, projeto que a 

administração fez, levou, e que veio, não conheço nenhum. Nenhum que a administração tenha 

conquistado. Veio sim, mas de projeto anteriores. Então assim, esse projeto...esse setor de projeto 

tem que andar, porque depende tudo dali . ah...um exemplo a creche Municipal ,foi encaminhada, se 

eu não me engano, mais ou menos um milhão, essa creche. Que bom que o Governo nos de isso. O 

Governo Federal. Só que a gente...eu sei,  vocês sabem, também, que é muito difícil uma creche de 

um milhão, aqui no nosso Município,  três mil e quinhentos habitantes. Então assim ó, a Prefeitura tem 

um milhão e setecentos  livre pra gastar, eu acho que ela poderia sentar, pensar em...em fazer um 

projeto próprio, recurso próprio, e fazer uma creche municipal de acordo com a nossa realidade. Se 

vim essa, que tá encaminhada, ótimo. Melhor ainda. Mas é difícil pelo tamanho do nosso Município, 

pela população e pelas crianças que vão ocupar ela. Um horto florestal. Eu acho assim de grande 

valia pro nosso Município, de grande importância que esse horto funcionasse. A Prefeitura e o 

Município pode ganhar com isso e empregar mais pessoas.  Minha Casa  Minha Vida, cadê? Eu não 

sei, eu não to culpando o Secretario Dário, porque ele é novo, ele entrou agora. só que o setor de 

projeto tem que tá a par disso. Esse projeto foi e veio, andou por todas as mãos e ninguém viu que 

tava errado. Eu acho impossível que dentro da Prefeitura um pessoa estudada, capaz, o próprio 

secretário da administração, que tem que saber um pouquinho de cada secretaria, impossível que ele 

não soubesse que o projeto da Minha Casa Minha Vida não tava certo. Então assim, só iludiu o povo 

cipoense. Era isso e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Governo PP: Senhor Presidente, pra mim é...eu não cheguei a conversar, pessoalmente,  agora de 

tarde com o prefeito. Oito situações que...que eu vou levar até o prefeito, do que vocês, colegas, 

falaram aqui. É, por exemplo, questão da água, se todo mundo pagar corretamente, não desviar, não 

fizer nenhum gato, nem nada, já melhora bem...bem, fica bem melhor. Questão do Correio do Carovi, 

vamos ver o que vai...o que está acontecendo. Exames da saúde, eu anotei aqui, eu estou  ouvindo 

essa...várias vezes essa questão, aqui. Questão do setor de projetos, da Prefeitura. Eu acho que 

alguma coisa já veio, sim. Não sei se era verdade, colegas, se são seis mil em diárias, se não são. 

Mas você possa ter a tranquilidade, que eu trago esses números aqui. Minha Casa Minha Vida, de 

tanta discussão, inclusive eu, trouxe vários exemplos, aqui. Nós temos que ter dez mil habitantes no 

Município. Questão da colega Eloá, colega funcionaria pública e...né. A Eloá esteve lá conversando 

comigo. A Prefeitura está vendo o quê que pode fazer, né. È... que mais que eu ouvi aqui?É... são 

tantas coisas que parece que nada tá certo. Parece que, as coisas, nenhuma se encaixa. Só que as 

coisas, realmente, é... não tão, tão ruim assim. Quem tá me escutando, sabe muito bem. Sabe muito 

bem! O Município anda. “Ah! Mas anda porque os funcionários são bons!” Exatamente! São bons 

funcionários. O prefeito tem...comete alguns erros, comete. Mas ele é humano.  Secretário que 

não...que não faz as coisa como tem que ser. Ele tem uma coisa chamada condição humana, e essa 

condição humana diz que o cara acerta, e ocara erra. E cabe a nós,  e eu não to aqui discordando de 

quem cobra, as ações corretas. Assim que tem que ser. Mas no nível. Vamo anotar, vamo ver  o quê 
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que nós vamos poder fazer. Se eu anotei, aqui, oito coisas pra nós conversar a semana que vem. 

Vamos trazer as respos....vamos tentar trazer as respostas. Agora não vamos fazer aquela coisa de 

filme de terra arrasada, que nada tá certo. Eu podia citar inúmeras coisas boas aqui. Por exemplo a 

valorização do funcionalismo público, o respeito ao funcionalismo público, que não tinha. 

Isso...alguém contesta isso? Quando botavam meia dúzia de funcionários num banco, por não sei 

quanto tempo, tá aqui o Giovane, de testemunha.  Isso...isso não tem mais. Hoje o funcionário é 

respeitado. E eu poderia, aqui, enumerar mais algumas coisas que, embora pareçam que está tudo 

errado, vocês que estão em casa, e quem tá aqui, também, presente ouvindo,   não é verdade. Não e 

tão ruim assim! E a...e nós temos, daqui a tempo, daqui a pouco, um fórum aonde vai dizer se está 

certo, ou se está errado, que é a eleição. Muito obrigado, Presidente, e eu volto na próxima terça-

feira, se Deus quiser.  Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: INDICAÇÃO 021/2011, do vereador Antonio Jardim ao prefeito 

municipal. OF GAB. 041/2011, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 017/2011. 

PROJETO DE LEI 017/2011, do Executivo, que “Cria o Conselho da Alimentação Escolar – CAE do 

Município de Capão do Cipó  e dá outras providências”. INDICAÇÃO 022/2011, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 023/2011, da vereadora Regina Weidmann ao prefeito 

municipal. INDICAÇÃO 024/2011, da vereadora Regina Weidmann ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 025/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. MOÇÃO 004/2011, dos 

vereadores aos familiares de João Pedro de Souza. MOÇÃO 005/2011, dos vereadores aos familiares 

de Douglas Silva Fontana. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 005/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico 

Rosado, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

006/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao 

prefeito municipal. OF GAB. 042/2011, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projetos de Lei 

018/2011 e 019/2011.PROJETO DE LEI 018/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2011”. PROJETO DE 

LEI 019/2011, do Executivo, que “Cria o Cargo em Comissão ou Função Gratificada de Assessor de 

Limpeza, especificação ‘CC 2’ ou ‘FG 2’ e dispõe sobre as atribuições no âmbito da Lei Municipal n° 

034/2002 de 14 de julho de 2002, e alterações posteriores e dá outras providências”. OF GAB. 

043/2011, do Gabinete do Prefeito, informando como Líder de Governo, a partir desta data, o 

vereador José Rodolfo de Brum. MOÇÃO 006/2011, dos vereadores aos familiares de Jorge Uberti 

Severo. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, 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 Érico Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, 

vereadora Regina Weidmann contra, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra, 

após vários debates entre os vereadores. 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 
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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 Jairo Charão 

pediu vistas de tal projeto, pois o colega Erico já tinha pedido vistas para que o executivo mudasse a 

escolaridade no projeto, mas até o momento não veio resposta, e os vereadores estão esperando, 

para que venha, no mínimo, Ensino Fundamental Completo. Após o senhor presidente põe em 

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

Jairo Charão pediu vistas de tal projeto, pelo mesmo motivo que pediu do Projeto de Lei 013/2011. 

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 Érico Rosado pediu vistas de tal projeto, pois o vereador Jairo Charão entrou com Indicação 

para que seja substituída a pavimentação na Rua Antonio Garcia dos Santos, pela Rua Juvenal 

Garcia dos Santos, e o executivo, ainda, não se manifestou a respeito. Após o senhor presidente põe 

em votação o pedido de vistas, vereador José Rodolfo de Brum contra, vereador Antonio Jardim 

contra, vereador Diego Nascimento contra, vereador Ibanez Garcia a favor, vereadora Regina 

Weidmann a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jairo 

Charão a favor, que foi aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três) votos contra, após debates 

entre os vereadores. MOÇÃO 004/2011, dos vereadores aos familiares de João Pedro de Souza, 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO 005/2011, dos vereadores aos familiares de Douglas Silva 

Fontana, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 006/2011, dos vereadores aos familiares de Jorge 

Uberti Severo, aprovada por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 005/2011, dos vereadores 

Jairo Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal, aprovado por 

unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 006/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, 

Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade.   Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 29/03/2011,  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, 22 de março de 2011. 

 

 

 

 

 


