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ATA N° 11/ 2011 (Ordinária) 

Aos  cinco  do mês de abril de 2011, as 18h00min horas, no plenário da câmara municipal de 

vereadores de Capão do Cipó, reuniram os vereadores desta casa legislativa para mais uma 

sessão ordinária do ano de 2011. Havendo numero regimental de vereadores, o senhor 

Presidente em exercício de clara aberta à sessão “sobre a proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos". Após o senhor presidente em.  convida 1ª secretaria para que faça a 

leitura da ata 10/2011 da sessão ordinária do dia 29/03/2011, que foi aprovada por 

unanimidade. Após o senhor presidente pede a 1ª secretaria que leia o oficio  do seu Alcides 

Meneghini ex vereador e presidente da 2º expo cipó, câmera municipal de Capão do Cipó,  

excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal de Capão do Cipó, Alcides Meneguini 

presidente da 2º Expo cipó venho solicitar o uso do espaço  reservado à tribuna livre nos 

termos do regimento interno da câmera, data pretendida 05/04/2011. Assunto a ser tratado 

esclarecimento sobre a prestação de contas da 2º Expo cipó orador seu Alcides Meneghini. 

Alcides meneghini: Senhores vereadores senhores e senhoras, com relação à 2º segunda 

Expo cipó, eu quero ler aqui... Desculpa. too destreinado ...eu quero lê aqui um ofício que nos 

recebemos da administração municipal que o sindicato recebeu o sindicato de Santiago, todo 

mundo sabe que o sindicato era parceiro se deu suas de pendências, seu CGC, contas 

bancária e em fim o sindicato foi parceiro na 2º expo cipó, recebeu o sindicato como nos 

como estávamos na linha de frente , eu too lendo aqui a integra do que foi recebido pelo 

camisão, e pelo sindicato e...o Osvaldo Fromer prefeito Municipal assunta a prestação de 

contas da 2º Expo cipó. A camisão organizadora da 2º Expo cipó vem por meio dessa informa 

que e da responsabilidade da administração municipal a prestação  de contas da 2º Expo 

cipó visto que o sindicato rural de Santiago e Unistalda e Capão do cipó e apenas um 

apoiador do evento e não teve e não gerencia sobre a movimentação financeira, tomada de 

preso ,e comercialização de estantes, vendas de ingressos, e demais movimentações, e 

ações realizadas para organizar o referido evento. A 2º expo cipó e um evento realizado pela 

prefeitura municipal de capão do cipó para o qual foram convidado pessoas da comunidade 

que trabalharam voluntariamente na organização do evento também e da responsabilidade 

da prefeitura do capão do cipó o pagamento de qualquer diz pesa por ventura as receitas da 

expo cipó não cobrirem ,visto que isso foi acertado pela comissão organizadora com o 
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prefeito Osvaldo Froner, quando a mesma assumiu os trabalhos, depois de comunicados pela 

direção do sindicato do recebimento do ofício 06/2010 o qual informa que a prestação de 

contas da 2º expo cipó de vê ser feita dia 16 de agosto de 2010 mesmo não tendo sido 

concluídos os trabalhos, tendo valores a receber e a pagar devido à demora nos repasse de 

patrocínio Banrisul, e caixa Federal, e pelo valor prometido pela câmara de vereadores do 

capão do cipó, estamos entregando as prestações de contas com forme às solicitações pela 

administração municipal na pessoa do senhor vise prefeito senhor Élson Engleitner e 

passado para senhores a responsabilidade de resolver essas pendências certo de vossa 

compreensão e a tensão Alcides Meneguini e Jair oliveira e Renato Bender recebido pelo 

então secretario da fazenda na época senhor Élson  Engleinter, por tanto senhores aqui foi 

cobrado nesse microfone quê...ha. . da  a prestação de conta da feira não teria sido feita 

então aqui tão estamos aqui com o ofício e com o recebimento do senhor secretario da 

fazenda na época ia acompanhado da documentação que eu tenho aqui uma copia mais aqui 

os originais encontra se arquivado dês dessa data na prefeitura do capão do cipó eu faço 

esse esclarecimento para que as pessoas que ficarem ouvindo eventualmente ouvirem essa 

seção da câmera de vereadores saibam que a prestação de contas foi feita ...i... mais isso 

nos queremos disser que as pendência que tinham na época já foram todas resolvidas foram 

,os valores foram recebidos e tão que os credores já foram pagos por tanto 2ºExpo Cipó esta 

concluída e não a mais pendência nem a receber e nem a pagar, nos queremos disser 

também que quando nos assumimos a responsabilidade que fomos convidados pelo prefeito 

para trabalharmos ,ajudarmos na construção da 2º Expo Cipó nos pedimos o valor de 

100.000 mil reais porque todo mundo sabe que realizar um uma feira, um evento da 

grandiosidade de uma feira requer recursos porque as receitas variáveis e tem gente aqui 

que já trabalhou, sabe disso as receitas nem sempre acontecem são eventos de risco e que 

às vezes pode e concretiza e pode não se concretiza então olha o prefeito se prontificou a 

colocar esse valor a disposição da feira na realidade nos ocupamos apenas dos cofres 

municipais 50.000 mil reais i...i... da câmera de vereadores repasso mais 10.000 mil então 

nos tivemos, o município de capão do cipó um total de desencaixe de 60.000 mil reais para 2º 

expo cipó valores esses que muitas coisas ficaram e tão ai no pátio da secretaria de obras  

como, cercados  como realizações feita na escola Júlio Biasi em fim ouve vários 

investimentos que tão contabilizados aqui e que o município também não arco com todo esse 

valor que a gente está colocando aqui, quero disser também senhora e senhores que nos que 

trabalhamos na direção da feira trabalhamos mais ou menos 5 ou 6 meses quatro meses 

antes e mais 1 ou 2 depois ate concluir a 2º expo cipó todo mundo sabe onde eu moro, todo 
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mundo sabe onde os de mais companheiros moram ninguém recebeu um centavos para 

trabalha e ninguém cobrou um centavo de combustível durante todo o período que nos 

andamos pela feira e viajamos por varias partes do rio grande do sul divulgando o nosso 

município e não cobramos si quer uma diária não tem uma diária na direção da feira, só para 

complementar e esse essa colocação  há... expo Santiago eu feira talvez da magnitude da 

nossa em termos de tamanho a nossa tenha sido ate maior a direção e o presidente pelo 

menos e remunerado recebe para trabalhar pela expo Santiago  nos aqui todo mundo  

trabalhou de graça , quero disser mais nos tivemos toda sorte de dificuldade porque nos 

projetamos uma feira para tem está torna lá viável para isso nos  pro promovemos os eventos 

com a grande vida de que nos esperávamos que fosse temos aqui um companheiro nosso o 

vereador José Rodolfo que participou da divulgação os vereadores todos afinal de contas 

todos ajudaram dentro das suas possibilidades mais ajudaram i nos só não tivemos maior 

êxito porque o tempo não nos ajudou na sexta feira todo mundo sabe que choveu nos tinha 

programado eventos de vultos e de custo também e quando você projeta um evento os 

custos também são elevados além do custo do evento, o custo dos artistas que vem, também 

tem que criar uma estrutura como vocês viram colocamos lonas lá enorme de grande porque 

a gente tinha uma expectativa de bastante publico nos tivemos que gastar bastante com 

divulgação ne vereador Jose Rodolfo só a RBS ganhou 7.000 mil reais fora empresa ,jornais, 

às emissoras da região então nos tivemos a infelicidade pra feira   chuva ,chuva nunca e 

infelicidade mais para a feira nos tivemos a infelicidade de chover na sexta feira e isso 

atrapalhou bastante e.... estávamo-nos sem asfalto o município estava construindo o asfalto 

ninguém conseguia chegar aqui e ai nos tivemos a...a generosidade de quem  que colocou no 

blog que aqui não chegava ninguém ,alguém que teve a intenção de  ajudar deserto o capão 

do cipó e com isso nos tínhamos mais de 30 ônibus que tinham contatado conosco que viriam 

ate aqui e por essas coisas da internet acabou não vindo nem um, inclusive uns nos tínhamos 

acertado ate valores tudo e acabou não vindo ninguém, teve ate um jornal que nos que 

colocou em duvida se era abanda de Dejavú se não era  isso acabou também nos tirando o 

publico mais de qualquer maneira eu acho que a feira todo mundo sabe a feira boa nos 

procuramos fazer aquilo melhor possível talvez pudesse torcido melhor e hoje numa outra 

feira se ouve eu tenho certezas que as condições nossa tão melhores condições de aceso no 

município o... que foi plantado futuramente vai trazer melhores resultados porque nosso 

município foi amplamente divulgado i nos temos sido nas caminhadas por ai visto o quanto o 

nosso município está bastante conhecido nosso município está sendo bastante aceito e 

muitas empresas que a que tiveram já tem dito eu quero está na linha de frente na próxima 
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feira eu quero tala de novo então isso e muito bom para o nosso município, eu quero colocar 

ainda senhor presidente antes de encera que a própria câmera de vereadores ajudou com 

10.000 mil mais nos disponibilizamos também com o recurso da feira um estande que custou 

3.000 mil reais para feira então isso e tudo contabilizando está tudo dentro desses valores 

que eu considerei aqui tão senhor presidente  se alguém quiser pergunta alguma coisa antes 

de eu saí daqui não sei se tem tempo ainda ou não Regina diz: boa noite seu Meneguine eu 

quero agradecer sua presença aqui na câmara i e....eu já avia falado como senhor a respeito 

disso sobre sua indo li eu já mais questionei e não duvido dela eu sei do seu caráter da sua 

dedicação  ao nosso município principalmente a freira e u sei do seu trabalho e vice-

presidente da feira também nos sempre cobramos aqui porque nu convenio que nos 

aprovamos aqui na câmara eu não tenho mais o meu porque eu lê disse que mandei para o 

tribunal meu, mais quem tem pode olhar  em casa a obrigação da prestação de contas 

,chamasse secretaria da fazenda ,quem ficou de presta contas foi à secretaria da fazenda em 

tão eu quero deixar bem claro que eu não tive e não tenho nada contra a feira não cobrei da 

comissão a prestação de conta continuo cobrando da prefeitura a prestação de contas porque 

no convenio que nos aprovamos reza bem ali secretaria da fazenda a prestação de contas e 

a te hoje ela não nos fez essa prestação nem pro município e nem aqui para câmara mais eu 

agradeço muito sua presença aqui e foi de grande importância eu ate já deveria te pedido 

isso aqui não tô cobrando da comissão eu tô cobrando da secretaria da fazenda da prefeitura 

do executivo essa prestação de contas não só eu tô esperando mais alguns vereadores e 

bastantes comunidades nos estamos aguardando essa prestação de conta meu muito 

obrigado para o senhor. seu Meneguini diz :obrigado vereadora então com certeza essa 

prestação de contas pode ser arquivada  nos temos aqui o estudo do secretario da Fazenda 

na época que esses números que nos colocamos  aqui já estão arquivados dês dessa data 

foi agosto do ano passado portanto os vereadores eu acho que tem o direito sim se quiserem 

ir lá e conversa com a direção com a Prefeitura com a secretaria da Fazenda ou com o 

prefeito i com certezas o bom censo deve prevalecer não e vereador Ibanez . vereador 

Ibanez diz: aceito a prestação de contas pra mim eu confio na sua palavra no seu trabalho 

,na sua boa representação e que o senhor fez em divulgar o nome do Capão do Cipó isso ai 

foi grandioso para o Capão do Cipó e leva o nome do Capão do Cipó sei o trabalho que 

vocês fizeram  quantas viagens vinha de carro ao Capão do Cipó correu por todo esse 

município e muitas vazes e não colocaram nem um litro de gasolina nem diesel ne seu. seu 

Meneguini diz: Não ,não  aqui na prestação de conta vai costa vereador Ibanez diz: Quero 

sabe quanto gastaram do bolso de vocês para fazer essa feira eu disse eu tô satisfeito com 
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essa informação seu Meneguini diz: Eu só quero, quero complementar , vereador Ibanez 

disser que nos por exemplo da  direção da 2º expo cipó nos temos que agradecer a todos nos 

tivemos apoio de unanimidade dos munícipes dos vereadores, administração também foi 

incansável então todos eu acho que houve assim de parte do município ou vê assim uma 

colaboração que todos sentiram a necessidade  de se fazer um trabalho bom mostrar o 

potencial e mostra a educação do nosso povo e nesse aspe quito todos nos somos 

vencedores e agente que trabalhou teve a honra e satisfação de trabalhar junto comesse 

grupo de pessoas a gente sai gratificado porque tem a certezas e a consciência do dever 

comprido procuramos fazer o melhor  de todos nos aqui há...saiu contente senhor presidente 

quero agradecer a oportunidade  senhores vereadores meu muito obrigado senhor 

Presidente diz: Em nome de todos os vereadores seu Alcides nos agradecemos seu 

esclarecimento ai que e muito importante na nossa pela transmissão da radia... alo..., quero 

agradecer  seu Alcides meneghini por todos os vereador e aqui sua presença fazer o 

esclarecimento que o hoje nos temos a radio cipoense hoje para transmitir e  bom tira 

esclarecimento para não denegri a pessoa  quando as vazes o pessoal entender algum mal 

entendido que aqui as vazes não e por gosto mais o pessoal fica pensando outra coisa que 

não e o que está acontecendo isso e muito importante sua pessoa  por vir aqui fazer o 

esclarecimento muito obrigado por minha pessoa agradeço a todos por o senhor te feito isso 

ai. Convido  a todos os vereadores para que façam uso do seu tampo regimental de 5 

minutos. Conforme a lista de chamada. Antônio chaves jardim(pp):Quero 

cumprimentar senhor Presidente demais colegas vereadores comunidade que se faz 

presente na pessoa do secretario do Meio Ambiente comprimento o secretario Henrique 

Nascimento, comprimento o senhor Alcides Menighni e ao ex-vereador e brilhante da feira do 

nosso município muito obrigado seu acides por ter comparecido a essa casa ,agente sabendo 

que na sua pessoa do seu trabalho exemplar que organizar uma festividade do tamanho da 

feira que foi do nosso município tem que ter os pés no chão e nos acreditamos no trabalho do 

acides da administração municipal e todos que fizeram ,nos fazemos da feira um grande 

evento e será muito maior ainda se deus quiser em 2012,comprimento o Michel também o 

funcionário do banco Sicredi aqui  de Capão do Cipó ao servidores da câmara e da prefeitura 

municipal ai presente comprimento o Desvio Loureiro, assessor do deputado Afonso Ram um 

grande deputado do Estado grande deputado representante também do Capão do Cipó, qual 

na pessoa do vereador Ibanez que foi um dos batalhadores pela eleição do deputado Afonso 

aqui no Capão do Cipó e para nos um orgulho muito grande receber hoje aqui o chefe de 

gabinete do deputado Afonso Hann. Quero também senhor presidente disse que falar um 
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pouco sobre a secretaria do Meio Ambiente, a secretaria do Meio Ambiente na pessoa do 

nosso secretario, incansável secretario ao  qual nos passou que ouve aqui nessa tribuna 

talvez um engano certos vereadores na inquisição das mudas que chegou ate o nosso 

Município o trabalho do nosso secretario  do Meio Ambiente em parceria com a As sul, ne 

então estai no nosso Município os produtores que queiram refloresta a sua propriedade esta li 

as mudas a disposição e só mente procura a secretaria do Meio Ambiente que tenho certezas 

que o secretario não medira esforços para entregar essas mudas a todos que necessitar 

,também na pessoa do nosso secretario de Educação ao qual um grande seminário um 

grande encontro que tinha ali de professores do nosso Município, ne  ia gente vê o trabalho 

do nosso secretario que está fazendo a frente da secretaria da Educação portanto em nome 

do secretario Henrique Nascimento eu convido  e Proclamo toda comunidade do Entre Rios 

para que a manha 2 horas da tarde se façam presente na nossa escola ao onde nos 

queremos fazer uma audiência publica secretario o pessoal da prefeitura para que nos venha 

contemplar a escola do Entre Rios o belíssimo nome passara se chamar a nossa escola 

Municipal ao qual venho longo do meu 6 anos de vereador aqui brigando por esse nome ne 

passara sagrado da nossa primeira professora do Entre Rios após assim para você a escola 

passara a se chama Vilma batista do Nascimento Veiga 54 anos de historia a escola do Entre 

Rios e 53 anos também de historia de nossa primeira professora, mais também quero disser 

aqui senhor presidente que solícito a secretaria de obras que seja encaminhada e feita à 

pintura dos abrigos escolares em todo o município do Capão do Cipó e limpeza ao redor dos 

abrigos e colocação de cascalho, e também que seja  feito e... colocação de um banco para o 

nossos alunos as pessoas que ali ficam ,ficam em pé  seja construído também ali... muitos 

abrigos já vem a tempo sem esse conforto para o nossos alunos então agente solícita já que 

a secretaria de obras, a secretaria de educação do município eu tenho certezas que o 

Henrique  Nascimento está providenciando, mais no programa de radio no sábado do dia 2 

eu não poderia deixar de não fala porque eu tenho representatividade Loureiro aqui no 

Município de Capão do Cipó e a te mesmo no nossos queridos assentamentos a qual tenho 

uma representação represento o Município os assentamentos e a minha comunidade do 

Entre Rios a onde nasci e mi criei com muito orgulho ela permaneço quando o secretario já tô 

finalizando senhor Presidente o coordenador de estrada disse tirei as maquinas para o passo 

do Tibúrcio e os assentamentos que esperem vem a 8 anos os assentamentos esperando 

uma melhor estrada vem a 8 anos esperando e vem agora chegou o momento do 

coordenador de estrada disser isso daquelas maravilhosa famílias que lá tem e que 

necessitam de uma qualidade de estrada e o secretario de obras nos prometeu que imediata 
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mente ira acionar os assentamentos com trabalho de encascalhamento e patrolamento, muito 

obrigado senhor presidente e a te terça que vem. Vereador Diego Santos do 

Nascimento(pp): Senhor  Presidente colegas vereadores colega vereadora nossa radia 

cipoense 87,9 secretario do Meio Ambiente secretario da Educação motorista da saúde 

,Michel representante do banco  do nosso Município Sicredi, aqui em pessoa em nome  

agradecimento ao Desvio representando o nosso deputado seja bem-vindo a essa Casa 

Desvio para nos e um orgulho tendo você aqui representando nosso grande deputado Afonso 

Ram, na pessoa do Meneguini também funcionários públicos seu Valdir quero saldar a todo o 

povo cipoense que se faz presente aqui, então em primeiro lugar presidente eu começo em 

agradecimento, em nome da pessoa do seu Meneguine pelo esclarecimento da nossa Expo 

cipó então em nome da minha pessoa quero deixar aqui meu agradecimento, agente sabe o 

que e seu e seu e o que não e não e então senhor veio aqui para esclarecer alguns fatos que 

tinha que sido esclarecido então agente só tem que agradecer, e fala um pouquinho do 

grande sucesso que foi a sua representação e do seu grupo da feira da 2º expo cipó então 

com certeza a outra feira será inda maior  no nosso município que a sua foi grande mais com 

certeza todas as nossas Expo que forem a conte ser no nosso Município cada vez vai ser 

maior ,então quero agradecer a sua pessoa a todos que trabalharam na 2º Expo cipó, então  

quero pedi a que o meu voto de pesar a família do seu Jorge Bittencourt que trabalhava no 

jornal o folha e também em nome da família da dona Vera lá do Rincão dos Palharinis que 

perdeu sua irmã dona Maria Teresinha, quero pedir aqui meu voto de pesar a essas famílias 

e uma moção ao seus familiares, também quero aqui pedir que o pessoal do DMC que se 

pronuncie a te a Rua Juvenal Garcia  e verifique o que está acontecendo com a água daquela 

avenida esta chegando fraca te a torneira de suas casas, não sei  o que está acontecendo 

então peço aqui que o secretario providencie o pessoal e mande para ver o que está 

acontecendo com a água do Juvenal Garcia, também quero a grade ser aqui o secretario de 

obras pelos pedidos que a gente fez semana passada e foram feito então quero deixar meu 

agradecimento, também  protocolei hoje nessa Casa mias uns pedidos ao nosso secretario 

de Obras então que seja feito o patrolamento lá na localidade do Passo do Tibúrcio na 

estrada do seu Claudiomiro  Garem,  do seu Vitor, e do seu Antão Garcia, e também na 

estrada mais uma vez eu venho pedi ao nosso secretario que providencie a estrada do 

Rincão dos Ávila e do Caro vai ate a divisa de Tupantuba que seja feito esse patrolamento 

nessas estradas , então tenho que só agradecer os nossos secretários pelo belíssimo  

trabalho que estão fazendo em frente de suas secretarias, o secretario de Educação  pelo 

trabalho que esta fazendo ,o secretario do Meio Ambiente hoje mesmo fez a poda enfrente a 
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nossa câmera das arvores aqui quero agradecer o  senhor em nome de todos colegas 

vereadores pelo seu trabalho então quero deixar o resto dos meus minutos ao vereador 

Ibanez García dos Santos meu muito obrigado .vereador Erico Belchior Cazarteli 

Rosado(PMDB): Senhor presidente colegas vereadores colega vereadora secretários 

Municipais aqui presentes e demais membros da comunidade nossa saudação, primeira 

mente já gostaria de fazer um pequeno comentário em relação às mudas de arvores que 

esse vereador a semana passada questionou isso, e elogiou e se projeto e a te aproveita e 

fazer uma correção do vereador Antônio ali ha... o projeto foi feito pela secretaria do Meio 

Ambiente e Antônio e nove  mudas,  oito mudas para a família me corrige o secretario que 

está aqui presente deixar esclarecido isso para a comunidade i se eu não me engano ainda 

tem mudas, ainda a disposição da comunidade ainda quem quiser então e oito mudas por 

famílias nove mudas e..., 2º Expo cipó seu só meneghine foi um sucesso, i eu tenho um 

pensamento o que foi bem feito deve ser continuado então eu não vou nem comentar a 

prestação de contas e minha provação e eu sempre  disse gostaria de ver o senhor 

comandando a 3º Expo cipó o ano que vem, e eu te faço um comentário sobre isso à 

necessidade de montar esta comissão da 3º Expo cipó este ano o quanto antes para fazer 

um melhor planejamento principalmente na questão de realizar uma grande feira todos os vês 

melhor ate para supera a 2º expo que foi um sucesso principalmente nas questões das 

instituições bancarias dar um exemplo, para ter uma instituição bancaria financiado exemplo 

o Sicredi daqui que a manha temos assembléia ne Michel fica aqui o convite para a 

comunidade que venham participar da assembléia do Sicredi um dos bancos, o banco não e 

banco essa e a diferença a Sicredi e uma cooperativa ou seja todos nos somos sócios e 

colaboradores amanha tem eu uma grande assembléia i a te fazer esse comentário Michel a 

necessidade te ter uma previsão quando a gente faz um convite  de uma instituição bancária 

ela já faz uma previsão do orçamento para o ano de 2012 para realizar sinceramente esse 

maquinários assim e o Banrisul, assim e o banco do Brasil e demais bancos então tem que 

ter um planejamento assim como pra ti organizar um patrocínio e organizar uma feira a altura 

do nosso da nossa safra hoje só tô comentando hoje  apesar da seca numa região localizada 

a safra do nosso município e relativamente boa então isso e importante aqui para nos e eu 

acho que a 3º Expo cipó todos os vês mais envolver a comunidade independente do partido 

que esteja no Governo ela deve ter uma parceria a exemplo da Expo direto em Não me 

Toque as instituis aos publicas somente patrocinam mais que organiza e a comunidade 

através de uma cooperativa isso desvincula o caráter não digo ate político mais envolve mais 

a comunidade ambos os lados e importante isso e fica aqui o registro parabéns a segunda 
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Expo cipó e fica o desafio para outros que as pessoas que organizaram a 2º Expo  seguem 

trabalhando ate pela experiência que adquiriram no decorrer de se  trabalho. Mais presidente 

antes de eu falar rapidamente das estradas até eu não gosto de pedir estrada... tche...mias 

não tem como não fala que a estradas lá dos bombeiros não e mais uma estrada e uma 

questão de calamidade publica eu não sei como os produtores vão passar com suas 

maquinas com àquelas cargas de pedra no meio da estrada...tche... será que ninguém 

pensou nisso que havia uma safra 30ou40 dias quando se colocou, eu não sei presidente 

esse tempo eu lancei uma ideia de l cansam um protesto na 377 por causa dos buracos eu 

acho que agora vamos ter que lançar um protesto La na entrada dos bombeiros será que o 

pessoal não que ,administração não que que seus produtores pedem suas colei estas nos 

chama atenção isso nos preocupou largam uma pedra e emparelha e passa o rolo e deixar 

pronto ... tche...,fica esse movimento não sabem onde está a patrola não sabe onde está as 

retros e uma confusão gente então fica ai o registro presidente  esta na hora de dar mais uma 

atenção ao nossos produtores obrigado presidente devolvo a palavra a mesa. Vereador  

Ibanez Garcia dos Santos(pp): Quero aqui primeira mente cumprimenta o presidente 

dessa Casa colegas vereador procurador, quero cumprimentar  também os nossos 

secretários da Educação Enrique Nascimento e o secretario do Meio Ambiente Alexandre 

Wunder Voltz  também o ex-vereador seu Alcides ,o jornal , funcionários, Ricardo i meu 

amigo e chefe de gabinete  do deputado  Afonso Ram seja bem vindo a esta casa e leve ao 

deputado o nosso abraço i que continuaremos sempre defendendo os interesse do Capão do 

Cipó e do nosso partido você pode ter certeza disso, e também o representante do Sicredi 

seja bem vindo ai esta noite , quero primeiramente colegas vereadores fazer um pedido 

presidente, pedido que me encaminhe ontem  e de um patrolamento ate disse para moradora 

que espera se mais ou menos uma semana ou duas resolver o problema que  que eu acho 

quê primeira mente agente pede estrada e para os produtores que realmente tem que escoa 

a safra do Município do Capão do Cipó nada contra ninguém, eu acho que as entradas tem 

que ser arrumada mais eu acho que esperamos ate agora não vai custa espera uma semana 

a mais ou uma semana amenos ne colega Rodolfo i o pessoal Vilmar da 87.9 que daqui as 9 

horas  tão recebendo a transição dos vereadores aqui desta casa ,e da dona Loresi do 

Rincão dos Palharinis que ela pediu o patrolamento da estrada dela aqui, algum dia que foi 

feito esse pedido de uma carga de cascalho para uma fossa que ela tem lá que precisa muito 

aqui e já encaminhando para ela uma carga de cascalho , e pro seu Edgar também do Rincão 

dos Palharinis uma carga de cascalho para um posso negro também que ele fez esta 

reivindicação ,colegas vereadores s ares peito das estradas ontem vereador Erico o senhor 
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que e da comissão vereador Jaques eu tive o privilegio de pega e i ate quero agradecer seu 

Silom que está em casa que sempre ouve a nossa 87 que me acompanhou aqui ficou a 

comissão ne vereador das estradas eu tive o privilégio  do Carovi e olhar  por que por que 

teve ate reclamações e não a conclusão Alcides meneghine meu amigo daquelas estradas do 

passo do valo que não irão cascalhar  então eu fui  acompanhar as obras e estão colocando 

as pedras sim em todo o Passo do Valo uma pedra excelente ate vou disse pro senhor eu 

acho que e das melhores pedras que vão coloca-nos 129 quilometro de entrada eu acho  seu 

Meneghine  e do Passo do Valo as estradas do caro vi digo pra vocês colegas aqui que ouve 

o pronunciamento comparando coma nossa Avenida está excelente está maravilhosa a 

estrada do Caro vi gente vou disser pra vocês está melhor que o acesso da 377 vou falar 

bem  francamente seu Alcides está melhor as estradas do Cardinal ate o Caro vi Passo do 

Tibúrcio está olha presidente está das melhores estradas que eu já andei ate hoje de chão 

cascalharam e mexeram de novo então está de acordo, que eu acho que a comunidade 

precisa eu espero colega  que eu tive lá  no doutor Filipe mandar mais um abraço para ele, 

que as estradas vai fica de acordo com que  o pessoal do Passo do Valo  espera eu tenho 

certeza que vai ficar boa e cascalhadas todas as aquelas estradas, também quero agradecer 

o pessoal da limpeza que hoje foram lá nos Palharinis roçaram tudo secretario do Meio 

Ambiente lá na dependências da escola da igreja ,  amanha graça ao seu trabalho juntamente 

com o pessoal da As sul  secretario também as podas realizadas aqui na frente da câmara 

que o colega Diego ate comento ne colega, eu tô levando as mudas que o secretario 

...pra...pra... planta lá na associação daquela comunidade lá pro seu Silom que ouve uma 

reivindicação dele, que amanha as mudas estão lá para serem   plantadas La na associação 

lá que vai ser construída , também quero aqui também reivindicar o patrolamento aqui da 

estrada ate que o colega Erico semana passada da estrada aqui do seu Ênio colega  que ele 

pediu que estivesse realmente hoje eu entrei ali está ruim e ne que e aqui dos mamoneiros 

pediu também o patrolamento que a hora que as patrolas descer para li que de uma entrada 

que tem transporte escolar tem morador que depende daquela estrada ali e também está 

ruim a verdade e essa está  precisando de um patrolamento, também quero aqui Desvio dizer 

que temos reivindicando temos mandando aquele projeto o prefeito deve ir a Brasília colocou 

para nos hoje colegas eu acho que a semana que vem e para aquela emenda vai ver como 

deputado da associação dos Palharinis lá fazer uma emenda que já está destinada e provável 

mente que seja empenhada ai pelos ate a metade desse ano certamente vai atender um 

grande anseio daquela comunidade que e uma associação de moradores que esta legalizada 

ne então tenho certeza que não vai faltar empenho do senhor como chefe de gabinete dele, 
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aproveitando a oportunidade aqui nessa casa que venha mais vezes porque ate agora foi só 

o senhor que veio aqui e quando eu vesti essa camisa eu sabia que ia ter o apoio de vocês 

como sempre ne tu me liga toda semana para saber o que nos precisemos se colocando a 

disposição do Cipoense então quero disser para ti que eu fico feliz então quando tem uma 

gente que se lembra da gente e se coloca a disposição meu muito obrigado devolvo a palavra 

a mesa Vereador Jairo de Lima Charao(PDT):Boa noite senhor Presidente demais 

colegas vereadores vereadora munícipes que nos honram novamente com suas presenças 

secretários municipais visitante  aqui o Décio  o Loreiro  Alcides Menighini presidente da 

segunda expo cipó  aqui também representando o Sicredi Michel e representante aqui de 

algumas comunidade como o Carlinho que aqui esta hoje e ao demais ouvintes da Cipoense 

FM 87.9 senhor Presidente eu começo hoje me pronunciando  me associada ao votos de 

pesar ao Jorge Bitencourt que inclusive era colunista do jornal AFOLHA regional da mesma 

forma também e pedindo ne que fique registrado nesta casa a homenagem ao falecimento ne 

do ex Vice Presidente da Republica Jose Alencar senhor Presidente peso de novo a 

Secretaria de Obras para o patrolamento e encascalhamento na estrada do Rincão dos 

Vieras e inclusive o alargamento daquela estrada  da residência do senhor Anselmo Cardoso 

ate seu Vani Tamiosso não tem possibilidade de passar um carro pelo outro um caminhão 

pelo outro que agora e safra impossibilita se vem um carro tem que esperar o outro passar 

então e prioridade que a Secretaria de Obras faça o mais breve possível o alargamento  

também senhor Presidente aqui eu quero parabenizar o Ricardo  Almeida ne que representou 

o nosso município na vigésima Fecars em Santo Augusto sagro se  premiado como narrador  

em primeiro lugar dos narradores do laço ne dos narradores  do piquete Querência dos 

Vargas do qual pertence ao Capão do Cipó então ele representou o nosso Município e muito 

bem representado. Eu tenho aqui senhor Presidente uma indicação  029 pedindo nova mente  

a este poder público  que aqui falou  que me antecedeu ai o vereador Diego a preocupação 

dos moradores da Juvenal Garcia dos Santos  e da Avenida Tranquedo Neves ali no bairro 

Santo Antônio com o problema da água  esta muito fraca nossa água então este problema 

esta se arrastando a mais de dois meses três meses não tem solução poder executivo não 

manda mensagem nem  uma pra nos resposta nem uma a gente pede então e o seguinte se 

não tem capacidade de resolver junto ao DEMC este problema da nossa água eu sempre fui 

contra ajudei a construir a rede de água de Capão do Cipó no meu bairro ande eu moro  

ajudei fui oito anos presidente da aquela rede de água fusionava maravilha e agora a gente 

está vendo a precariedade da aquela rede de água então e o seguinte pedi o pedido eu faço 

se não tiver capacidade de resolver este problema entregue eu fui contra e queria continuar 
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contra mas hoje a solução e entregar pra Corsan pra nos ter um bom abastecimento de água 

principalmente no bairro Santo Antônio sabemos vereador que o custo vai ser maior  mais 

nos vamos ter água de claridade inclusive com tratamento hoje pelo menos do meu bairro tão 

pagando muito caro pela água de repente quase o mesmo valor que seria para corsam, então 

eu ainda digo fui contra mais se for para melhora o abastecimento de água da aquela vila do 

meu bairro santo Antônio , da rua Juvenal Garcia dos santos eu sou a favor que o executivo 

então faça um projeto e entregue essa água para corsam si não tem como resolver que 

entregue para Corsan , senhor presidente em novembro de 2010 fiz um pedido de informação  

com o numero 12 senhor presidente tenho um minuto cedido pela vereadora Regina, que ele 

respondesse como estava a questão da nossa água  porque que não tinha porque que no 

nosso município não tinha tratamento de água se antes no nosso governo tinha, quantos 

moradores sem hidrômetro  no nosso perímetro urbano e no interior do município por qual 

motivos que que não tem um hidrômetro na saída do posso aqui da praça que ali e levada 

água para diversas partes do nosso município sinceramente este abastecimento recai sobre 

os moradores do perímetro urbano então foi respondido de cinco itens respondeu um, eu 

protocolei  esse pedido de informação e peço que ele me responda senão as medidas 

cabíveis serão tomadas, também senhor presidente eu olho aqui para o secretario de 

educação atual, ate não deveria falar mais vou falar, enrique a campanha que tu pregando no 

caro vi para não pagamento de água se os moradores não pagar a água você devia implantar 

aqui no município porque tem pessoas pobres aqui também e que poderiam ser beneficiada 

com esse sistema que você implanto no Carovi valendo mais a prefeitura  nunca pagou um 

talão de luz  si quer da associação de moradores do caro vi e cota o abastecimento de água 

do Carovi, muito o brigado senhor presidente devolvo a palavra a mesa. Vereador Jaques 

Freitas  Garcia(PT): Senhor presidente demais colegas vereadores colega vereadora 

secretários  e demais pessoas e os nossos ouvintes da nossa 87.9 meu boa noite a todos, 

seu presidente eu vim aqui  hoje por que as vazes falam que a gente e critico mais tem coisa 

que tem que cobrar  tu fala, fala  e não adianta, eu seu Osvaldir  filho do seu Donato      que 

esses dias atrás eu falei que a primeira dama  e o secretario da assistência social a seis 

meses atrás prometeram um banheiro para ele ,ele   agradece e disse  que não precisa ir 

mais lá que um vizinho fez o banheiro para ele porque ele e pobre e o vizinho vil que ele tinha 

necessidade e fez o banheiro para ele seu Chico pego e fez o banheiro para ele e disque 

nem precisa mais depender disso que ele pediu ,pediu e não conseguiu  e nem isso fizeram 

para ele , ele disse que não precisa ir mais lã ,   o Gelson        aqui da conceição do finado 

Laudelino ele pede encarecidamente esses dias falou para os vereadores que iria fazer um 
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projeto para patrola as estrada dele, tem uns quantos moradores o Ibanez já pediu umas 

quantas vazes e a te hoje não foro, ele me falou esses dias no colégio Sepé Tiarajú  lá de 

noite numa festa  ate possa ser que tu que e vereador do ponto até vai fazer  porque para os 

nosso não adianta pedir mais já está bem assim a coisa em tão eu acho que tem que melhora 

tem que, o Plinio no assentamento 14 de julho diz que e uma vergonha total faz 2 anos que 

foi construída uma casa para ele e ele pede uma carga de pedra para fossa e a te hoje não 

levaram então ele me disse assim tenta falar com o secretario o coordenador de estradas e 

me trás aqui que eu vou mostra aqui para eles que  e ali no assentamento, tem o Possenato 

ele me pediu hoje ali no Sicredi medis 6 meses tem uma carga de pedra na frente da casa  

dele que colocaram  e a te hoje não esparramaram então isso fica vergonhoso, ali no seu 

estio coordenador de sinalização de transito seu potássio que faça alguma coisa e vê a onde 

ele consegue colocar uma placa dizendo pare não deu um acidente essa semana porque 

deus estava com os dois motoristas porque si não olha alguma coisa , ganha para isso eu 

acho que tem que fazer, aqui perdeu Carlos  que e do  assentamento 14 de julho acho que e 

o único representando os assentados aqui hoje ,ele está indignado e não e só tu Carlos eu 

cansei de pedir as estradas do Sepé Tiarajú, da santa Rita, do nova esperança e na santa 

Rita e a Sepé , a principal da 33 k de estradas da principal porque entrada não fizeram ate 

hoje fizeram uma para ti lá mais tu sabe o que a conte seu hoje para ti lá eu quero que tomem 

jeito, faz um mês que a patrola entrou no nova esperança e a te hoje não terminaram as 

estradas vai lá trabalha meio dia diz que sô quebra e vem embora não sei por que que nos 

assentamentos são assim e si me prova o contrario si não os careiro de perdia que existe lá e 

transporte escolar cruza todo dia si alguém si encontra alguém tem que volta de ré ou ir para 

algum lugar para poder cruzar nas estradas a verdade e essa e me provem o contrario se 

algum vereador  duvida disso ne Antônio tu que defende os assentamentos o seu Eli me 

pediu para mim disser e eu vou disser que tu pare de falar dos assentamentos que os 

assentamentos não são cobaia falou bem isso que a promessa que tu fez e o prefeito 

Osvaldo Froner que, que, que vocês dois vão lá na casa dele para ver a entrada da casa dele 

o seu Eli seu Zé de oliveira e o nome dele que eu fui lá sábado eu fiquei indignado e lê me 

disse diz para o vereador Antônio  que pare fale d o Serginho porque o Serginho e candidato 

a vereador vai tira o voto dele mais não vai tira todos se o cara tem capacidade os eleitores 

ele vai ter sempre ele me disse isso critica ,critica o Sergio mais a onde está o secretario de 

abras  a minha preocupação e essa , a vereadora Regina vai me da um minuto seu 

presidente, tem e outro que está indignado e o seu adir do assentamento santa Rita  mais a 

entrada dele e lá na 14 de julho, e Sepé disse que queria está na sessão hoje mais não pode 
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vir, mais ate que ele ia vim e perder a viagem porque ele queria olha para cara do secretario 

ou senão o coordenador de estradas se tem um sanguezinho na cara para peita  ele que ele 

disse  que ia pergunta quantas vazes eles prometeram de fazer um bueiro para ele , ele não 

consegue chegar ele paro  de Vander leite porque o caminhão não entra na propriedade dele, 

não entra e é junto lá na comunidade do 14 de julho ele disse fica ate chato a gente cobra, 

cobra ,cobra e não tem jeito ele disse o pior Jaques e o que mais me indígena que eu votei 

pro homem eu votei ele me disse a sim isso que eu votei o que mais mi indigna e isso eu 

disse um bueiro não custa nada para uma propriedade pega um bueiro de 40 , 30 isso e 30 

reais dez da 300 pila para o município não e nada para o produtor que contribui que tira leite 

para o município e bastante , meu muito obrigado devolvo a palavra a mesa. Vereador 

Jose Rodolfo de Brum(PP)  Senhor Presidente senhores ouvintes da nuas radia 

Cipoense FM que daqui um pouquinho estarão acompanhado da suas casas os trabalhos as 

falas os dês cursos desses representante de você aqui do nosso Município do Capão do Cipó 

eu começo minhas palavra , já que falaram bastante da água entes eu saúdo nossos 

Secretários as pessoas que estão aqui motorista, funcionários o meu amigo Alcides 

Meneghine nosso presidente da expo cipó depois vamos comentar Presidente o 

representante do deputado Afonso Ramon a empresa e ex alunos e mães de ex alunos e que 

estão  aqui, pessoal do DEMC que esteve a semana passada  no Carovi e fizeram uma 

limpeza na caixa de água vocês que não conhece ou não lembram aquela caixa tem 

aproximadamente 10 metro de altura e 12 e bastante perigoso, e a meninada subiram lá 

lavaram e limparam aquela caixa e passaram o dia trabalhando lá, porque colega Jairo já 

estão começando o processo de tratamento da água depois eu ia falar de primeira mais tenho 

medo de esquecer então lá no Carovi vai acontecer o tratamento de água, no tempo do seu 

governo ouve um arremesso agora vai realmente começar o tratamento de água . Michel, nos 

somos sócios do Sicredi você esta aqui hoje convidando a comunidade e vocês que estão 

nos ouvindo para participarem que são sócios do Sicredi de amanha a noite da  assembléia 

regional do Sicredi então fica registrado  Michele seu meneghine veio   hoje  da granja eu vim 

de carona com ele, e ai vamos falar da expo cipó vamos falar em prestação de contas da 

expo cipó e quando vocês colegas da oposição foram lá na prefeitura eu gostaria que vocês 

me convidassem e ai nos também vimos a prestação de contas da 1º expo cipó que seria 

interessante ate hoje eu não sei dos números então vamos lá vimos a prestação de contas da 

2º expo cipó e  já vamos ver também a  prestação de contas da 1º e um bom momentos as 

contas de um e as contas de outros mais separada aperte da essa parte não vou dizer nem 

nomes a aonde agente vai, eu sou um cara que seguido sai em função das distancias que 
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mora meus filhos todo mundo já ouviu falar  do Capão do Cipó por mais que as vezes aqui 

nessa casa a gente ate tente denegrir Capão do Cipó no nosso trabalho na nossa discussão 

a gente ate tente fazer Capão do Cipó menor que e mais nos não vamos conseguir e 

ninguém vai conseguir vocês pode ficar certo disso, Capão do Cipó e um município único 

porque reúne solo boamente boa e pessoas que querem trabalhar e querem fazer crescer o 

município e acima de tudo esse que tem o que e interessante numa comunidade então a 

primeira expo cipó foi um marco a segunda foi um marco e um referencial  que nos já 

passamos de uma simples feira e vamos alvejar muito mais certamente, Erico as suas 

palavras ficam lançadas e eu apoio totalmente de que na terceira expo cipó seu Alcides o 

senhor e o grupo  do qual o senhor me convidou e eu fiz parte certamente se merecer a 

confiança que o senhor estiver encabeçando essa terceira expo cipó estaremos do seu lado  

porque daí o sucesso estará garantido , muito obrigado e eu  retorno no meu tempo de 

liderança para conversarmos sobre os projetos da prefeitura municipal do Capão do Cipó. 

Vereadora Regina Aparecida Araújo Weidmann (PMDB):Boa noite senhor 

presidente, senhores vereadores ,comunidade aqui  que se faz presente, representante do 

deputado que veio nos visitar hoje ,seu Alcides Meneguine ex vereador e comunidade em 

geral e aos ouvinte da 87.9 que mais tarde estarão nos ouvindo em primeiro lugar falar da 

festa do Júlio Biasi que foi dia 2 pelo 63 anos foi uma festa muito bonita um jantar bem 

organizado quero dar os parabéns a diretora Paula e a funcionários que diretamente ou 

indiretamente trabalharam para que a festa fosse um sucesso que foi, eu falei antes ,agradeci 

já a presença do senhor Alcides que foi o presidente da segunda expo e continua cobrando 

essa prestação de conta do executivo porque quando foi preciso vieram aqui e agora a 

prestação de conta não saiu eu so queria colocar para o colega Rodolfo que na primeira expo 

cipó foi feita a prestação sim aqui na nessa casa veio o presidente da expo que foi o Miguel 

Serafim na época veio aqui e fez a prestação de contas então mais se tu quiser há... e que tu 

não era vereador aquela época a e mesmo nem me lembrei então tu não sabia disso mais eu 

tô te em formando agora  i há... foi feita sim a prestação de contas há... eu tive no rincão dos 

palharinis domingo e o Edson machado  já tinha feito os pedidos ao colega Ibanez das pedras 

lá o Ibanez ele me disse que o Ibanez foi atrás falou com o secretario de obras mais ate 

agora então peço que seja enviada um oficio a secretaria de obras solicitando que seja 

enviadas  essas pedras ao Edson Machado que ele tira leite ,precisa então, ajuda esse 

município a crescer do jeito dele, mais ele ajuda, e também ao senhor Dega que mora ali na 

frete, também o Ibanez colocou  aqui eu acho que talvez agora o vereador da situação e eu 

que não gosto de dizer que sou uma vereadora da oposição eu gosto de  dizer que sou uma 
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vereadora de posição  talvez agora eu seja atendido porque esse pedido dele faz mais de 3 

meses que eles fizeram e quanto a atual administração  como o colega Rodolfo colocou aqui 

que alguns de nos tentam denegrir a imagem do município dessa eu estou fora porque eu 

quero mais que o município cresça e seja conduzido por pessoas honesta  nos como tu disse 

graça a  Deus não estamos conseguido isso denegrir a imagem de Capão do Cipó  mais a 

atual administração consegue era isso e eu devolvo a palavra a mesa. Vereador Sérgio 

Seifert (PP): Comprimento a mesa senhores vereadores senhora vereadora secretários 

funcionário publico aqui presente em nome do Michel comprimento a todos ao Alcides 

Meneghine ex vereador meu amigo, quero hoje o secretario foi ontem lá em casa e falou 

comigo dizendo sobre há... Cadê o caminhão dele camionete que foi prometido dês de 

quando ele assumiu camionete quase não tem mais para levar o óleo para a lavoura perdão 

agente a costumado com lavoura está levando todo dia agente fala em lavoura as estradas 

do nosso município e ele me pediu e me disse também que ele não e santo para passar de 

promessa isso ele falou com essas palavras lá em casa eu tô retribuindo aqui o que ele me 

pediu para mim vim aqui e fala eu tô falando... era isso então o Governo pegue não fique 

prometendo as coisa ate para os funcionários que querem fazer as coisa e não conseguem 

fazer. Henrique Lima que começou a trabalhar segunda feira ainda bem que ele começou a 

trabalha segunda feira porque aqui foi pedido na João Bolsam  na frente do Boner luz todos 

os vereadores quase  todos pediram e ele pediu para mim Sergio tu fala agora hoje eu tô  

pedindo ate não falei para ele ontem lá em casa , mais tô pedindo para o secretário mais 

tenho certeza que o secretario vai manda coloca aquela luz lá porque se passou 30 dias e 

ninguém , ninguém foi lá ver onde era para botar luz está pronto os engates e so pegar i fazer 

e arrumar a luz ali na frente  aquilo e uma escuridão de noite e uma vergonha e uma 

vergonha total aquilo ali tchê não tem fundamento. As pedras da Alice falei pro secretario lá 

em casa também segunda de manha secretario, mais não que tu não esparramou Serginho 

daí pegaram e mudaram as patrolas para esparramarem .Erico você pediu aqui que estava 

vergonhoso terminaram hoje , está vão terminando a hora que eu cruzei vou te disser ainda 

bem que voltou o secretario que tomou os punhos que tavão indo para  o mato a coisa estava 

horrível a estrada não tinha condições as maquinas, olha maquina eu fui colhe lá para os 

potrios  que todo mundo conhece como potrinho vou te disser para ti cara  de atravessado em 

cima de barranco em cima das pedras, nos viemos aqui cobra com o vereador Rodolfo  e ele 

, e ele disse Serginho isso e serviço para ontem e se passou quase 20 dias e não foi feito 

então se não volta o secretario não ia ser feito hoje de novo, quantas vazes eu cobrei aqui o 

as pedras da dona Sandra vamos esparrama , vamos esparramar 4 meses falei pro 
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secretario não precisa de mais pedra mandou lá mais 3 cargas vai ficar excelente tão 

esparramando mais  teve que voltar o secretario, então como eu cobrei a administração , 

quando sai um secretario a gente nomeia outro tem gente que tem que ser mandado não 

pode, eu tenho lá em casa , não e lá em casa tu pega gente que não sabe se auto domina os 

faz isso terminou o serviço e não sabe a onde  seguir o outro , o faz isso depois ou tem medo 

de fazer então olha ainda bem, sobre aqui o seu Hélio Cuser a estrada que vai lá para o seu 

Adelino fizeram toda ali a estrada que desse  vergonhoso aquilo ali, ele hoje veio bufando ali 

na prefeitura bufava de bravo, está ai o Antônio que não me deixa mentir na minha frente ele 

falou foi ne seu Antônio pegou lá e disse o seguinte cruzaram na frente está estrada dele e 

não descerão uns metros para arrumar a dele so dos outros que desse ali para baixo a única 

que ficou sem arrumar a dele que e so ir  e volta com a patrola tche isso e uma vergonha cara 

pelo amor de deus cadê avos de comando de um cara que manda não manda fazer aquilo ali 

, agora quantos quilômetros vão fazer para vir arrumar a estrada do cara tche vão ter que 

tomar pulso das coisas a água do passo do Tibúrcio ,está lá água do paço do Tibúrcio , os 

caras lá tão a 2 semanas lá na minha casa  na beira dos fundos quando eu vinha aqui fala 

que não tinha água, os vizinhos tão se queixando não e se queixando, pra eles mesmo estão 

duas semanas sem água vem lá em casa tomar banho lá na minha casa porque tem que 

levar água para fazer comida lá em baixo , Ibanez tem que fazer comida lá em baixo tem que 

levar água não tem água que vai lá em baixo, cadê os hidrômetros que eu cobrei nessa 

tribuna faz 2 anos vai para 3 não aparece está bom , sobre as pedreira secretario Alexandre 

foi feito quando foi feito lá o na outra semana Sérgio nos estamos tapando as pedreiras tche 

faz 6 meses que tiraram pedras lá de casa cara está lá uns buracos que não tem como tapar , 

não nos vamos arrumar arvores vamos falar com o secretario do meio ambiente ele vai nos 

ajudar , mais cadê a arrumação da minha pedreira eu vou pagar um cara para tampa porque 

não tem fundamento em 6 meses da outra semana e não fizeram ate hoje tche isso e uma 

vergonha que arvorais  besta tô sendo em fazer as coisa para o município lugar que foi 

arrancado pedra ,e eu vou disser uma para os outro cara que fizerem que deem pedra tirem 

10 cargas e mande arrumar porque si não vai ficar que nem eu tudo esburaquiada coisa que 

não de e melhor não da pedra eu não do pedra mais sem arrumar minha pedreira não adianta 

nem i lã por mim pode ferrar outro coitado o Antanzinho  o Juarez as pedras pó Antanzinho 

pro Juarez o dia que chove o Juarez  as crianças , não tem como entrar lá Antanzinho um 

homem velho  se tiver doente morre pois não tem como sair de lá morre na que lê fundo está 

loco tche devolvo a palavra a mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA LÍDER DE 

BANCADA(PP)   Eu quero  primeiramente senhor Presidente reforçado a palavra do colega 
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Diego e do jornal Afolha que da o cobertura, o Emerson  uma moção de pesar colegas em 

nome do seu Jorge Bitencourt  e dona Teresinha  que esta Casa faça e  envie seus familiares  

também quero aqui agradecer  acho que já falei sobre a limpeza dos Talharins ao ..;ao 

Marcão e o Claudio que estiveram La fazendo aquela rosada que pediram pedido daquela 

comunidade. Eu também estou encaminhando senhor Presidente um projeto que a pedido do 

seu Silon lá da comunidade dos Palharinis  da associação que um banheiro de aspersão e 

uma balança de pesar gado lá para naquela comunidade,   que tem que transportar  ate doze 

km  para pegar uma vaca estou encaminhando este projeto pegando esta assinaturas de 

todos.  Também recebi aqui agora um pedido ate o colega Diego já fez  pediu  estes dias 

aqui, eu  Gilberto Soto Garcia  venho reivindicar junto ao vereador Ibanez pedido de um 

abrigo escolar  na minha  porteira a que  fica  mais de trezentos metro da minha casa ande 

vai me beneficiar eu e mais um vizinho porque no inverno ficamos abeira da estrada e o 

transporte  escolar que saio de casa 5.30 da manha para beira da estrada que minha 

reivindicação seja atendida porque eu só o único aluno desta mesma comunidade que não foi 

contemplado com abrigo escolar  secretario depois eu vou passar pro senhor o pedido dele 

assinado por  ele uma reivindicação então agradecer mais uma vez a todo ao senhor 

Presidente ao chefe de gabinete mais uma vês do deputado seja bem vindo continue vindo a 

esta casa que dependemos muito de vocês e das emendas que vem  de Brasília para nos 

fazer o trabalho aqui desta casa  do povo do Capão do Cipó  meu muito obrigado e devolvo a 

palavra a mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO REPRESENTANTE DO 

PARTIDO(PDT) Senhor presidente entrei com um pedido de indicação também ao executivo 

que direcione a secretaria  de assistência social mande verificar a situação das famílias a 

Cristina santos, Sonia Girard aqui na sede do município da Marilei Kepler lá do Carovi, e 

Angelita para ir Lana esquina palmeira no seu Néri flores do santo possibilidades de sestas 

básicas a essas pessoas no mínimo em 2 em 2 meses  , a dificuldade deles e muito grande 

são famílias grandes também com crianças e que necessita, então cadê as sestas básicas do 

carnaval cadê os alimentos repassados pelo ABC , e essas pessoas não receberam faz muito 

tempo que não recebem, senhor presidente também aqui o eu  queria Carlinho agradecer 

porque terça passada eu pedi a arrumação da tua estrada e na quarta feira no outro dia eles 

foram lá NE so que infelizmente deixaram acho  pior do que estava, então o que que 

acontece si e para fazer um serviço mal feito e melhor que não faça agora eu te digo Carlinho 

Acha que tu tens direito porque o teu carro ficou por metade quando eu pedi ajuda para eles 

puxarem o teu carro não arrumaram atua estrada você tem direito fotografa o teu carro 

,fotografa aquela estrada e vem cobrar do executivo da administração Municipal e cobra o  
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conserto do teu veículo muito obrigado ate terça que vem devolvo a palavra a mesa. 

VEREADOR JAQUES  FREITAS GARSIA REPRESENTANTE DO PARTIDO(PT)Senhor 

presidente tem um senhor no Carovi que esses dias o senhor falou para o vereador Rodolfo 

disse que ele não deu muita bola ele pediu para eu falar que tem uma pessoa no Carovi que 

fez uma cerca num pedaço da área verde que e do município está cercado La e ele disse que 

vai La mostra quem e a pessoa e disse que já derrubou tinha uns eucaliptos plantados o cara 

derrubou usou ate duas madeiras que tinha La eu acho que o executivo tinha que ver que a 

área verde e do município não tem nada que vim se avançando. Sergio, vereador Sergio 

acho que não tem vereador que vem aqui defende o executivo faz isso faz aquilo acho que  tu 

como vereador da oposição da situação fica que diz que está virado numa coisa as estradas 

e a verdade e essa e pedreira a única pedreira do secretario  do meio ambiente está aqui e 

não era esse que fecharam o plano para mim que arrumaram a única que a prefeita  para o 

vereador que cedeu a estrada La no passo do Tibúrcio que não pode arrumar  ele vai te que 

paga a hora pros caras vim termina vereador Rodolfo falo sobre a fera sobre conta da fera 

uma pena que o vereador Menighni foi embora presidente nenhum vereador está duvidando 

da capacidade do presidente lá na fera são que nos temos duvidando um seguinte ate  hoje  

ele fez prestação de canta pro executivo o executivo não veio aqui fazer a prestação de canta 

para nos vereadores alguém está mentindo nessa historia e na prestação da primeira fera 

vieram aqui que eu fui vereador o cara veio aqui fez a prestação de contas nos os vereadores 

voltemos 75 mil reais pro sindicato rural e ate hoje o executivo não veio aqui prestar contas 

pra nós aonde foi esse dinheiro a verdade e essa nada contra o presidente da fera ele fez 

mais nós botemos 75 , 40 + 35 muito obrigada devolvo a palavra a mesa. VEREADORA 

REGINA WEIDMANN LÍDER PARTIDÁRIA (PMDB)  fiquei   ouvindo as suas palavras 

Vereador  Sergio e fiquei pensando imagina se fosse eu  que chegasse aqui na tribuna e 

falasse tudo o que tu falo da maneira que tu falo eu acho que eu queria ter o teu tamanho 

para poder vir aqui e falar as coisa sem ser altamente criticada por  vereadores que defende 

muito a administração mesmo que esteja errada também defendendo igual  e que eu saiba a 

Saveiro  da Secretaria de Obras pra cima e pra baixo carregando tudo que e coisa bastante 

diesel dez horas da noite também para a banda do Carovi lavouras que a gente nem sabe a 

onde pane que eu nem vi se não tinha ido atrás e tiver fotografado e almoço também leva 

para essa empresa que ganhou do fiscaliza mento das entradas aqui do município leva ate 

almoço quase todos os meios dias o Serginho pega o almoço La na dona Lurdes e leva pra 

essa empresa ai a mim não sei se e serviço de um funcionário da prefeitura não sei se está 

ganhando hora esta não sei mas alguma coisa não está certa e a gente tem que fiscaliza 
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porque se trata de oitocentos mil reais que essa firma está levando e nossa obrigação 

fiscaliza eu hoje já ia entra com o pedido da copia dessa solicitação mas tem na internet 

quero imprimir para ver se tem tudo que e carrega tudo o que tão pagando  porque  a coisa 

não está sertã desse jeito eu não  sabia que a prefeitura tinha obrigação com carregar a 

almoço para os funcionários desta empresa e o diesel também quem abastece e o Serginho 

que leva os tanques de combustível atrás é Ele que abastece o maquinário desta empresa e 

gente tem te averigua bem o que ele trato com essa empresa tratou com o nosso município o 

que nos temos que pagar o que a gente tem que receber era isso eu devolvo a palavra a 

mesa . VEREADOR ERICO  CAZARTELI ROSADO LÍDER DE BANCADA (PMDB):Senhor 

presidente pelo que eu vi a nossa classe de d cursos públicos já levantou  esta bem ansiosa 

para saber  que a questão da nossa reposição salarial sempre no mês de abril e discutido a 

pauta do funcionário publico a pauta e reajuste do funcionário publico e ate agora nada e eu 

quero saber a onde está os dados  aos colegas vereadores a nossa reposição salarial a 

baseada no IGPM teórica mente no IGPM a nossa  correção salarial de hoje  caros 

vereadores está endez por sento ponto setenta e cinco são fica um critério aqui o que e o 

IPGM sessenta por cento baseado na alimentação no que subiu na alimentação e quarenta 

por sento e de vestuário são a correção  e dez ponto setenta i cinco por cento então assim 

pessoal  e surgiu um boato La na administração La na prefeitura na atual administração que 

os vereadores da oposição  era contra o aumento e falam com tranquilidade para meus 

colegas já conversamos sobre  isso nos defendemos a reposição a salarial e mais ainda que 

da quinze por sento que vão ser quatro ponto ,quatro por sento que seja cinco  por cento  de 

aumento do funcionário publico i essa nossa bandeira e nos vamos defender aqui era isso 

meu presidente e ate terça feira que vem . VEREADOR JOSE RODOLFO DE BRUM LÍDER, 

DE GOVERNO (PP):Senhor Presidente e demais colegas retornamos e vocês que estão nos 

ouvindo nas suas casas , e parece que não e dez setenta e cinco e dez ponto noventa e um o 

IGPM está ,e ano passado foi  o IGPM mais alguma coisa está estão certamente a 

preocupação sua e do funcionário defendendo a sua classe NE então certamente o prefeito 

vai  fazer as correções necessárias isso nós já tratamos e hoje e dia cinco de abril NE 

estamos no inicio não temos tempo mas certamente se nos anos anteriores nos viemos ter 

reposição e mais alguma coisa certamente NE agora o índice foi o senhor que sugeriu , mas 

na seção de três semanas atrás foi questiona da a ação do nosso projetista vamos dizer 

assim que cuida dos projeto da prefeitura o Cristiano que tinha tirado seis mil em diária a eu 

pedi  um resumo dos projetos que foram encaminhados então eu vou  algumas coisa já saiu 

ou tão saindo por exemplo o secretario da saúde noventa e nove mil, saneamento trinta mil 
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retro escavadeira ate já veio defesa civil do estado noventa mil dize do ponto os oitocentos 

mil esses não tem a ver ministério dos esportes sento e noventa mil estádio municipal, 

ministério das cidades cento e noventa e três mil cem mil e daqui da câmera de vereadores já 

foi licitado o ministério do desenvolvimento agrário uma retro  escavadeira e no ministério da 

agricultura duzentos e noventa e dois mil e quinhentas foi empenhado em caminha e algumas 

coisas inclusive nós temos   em função do prazo temos que agi esses já com recursos já 

colocados essa e a expressão os projetos  encaminhado mais o menos dois milhões e cem e 

os projetos encaminhados em dois mil e onze ministério das cidades quinhentos e noventa e 

oito mil para creche passou a primeira fase Funasa setecentos mil a ver da água novecentos 

e dezoito mil do projeto de asfaltamento  da Rua Tranqueado Neves um milhão novecentos e 

cinquenta mil da substituição do sistema de capitação de água aquele posso do, ministério da 

saúde quinhentos e noventa e nove mil em banheiro, tanques de reservatório de água, 

ministério da integração nacional quatrocentos e dez mil de ampliação de cinco pontes 

,ministério da agricultura pecuária um milhão duzentos e cinquenta e sete   mil em duas 

caçambas e uma modo  niveladora, ministério das agricultura E PECUARIA calcário o adubo 

ministério de integração nacional  caminhão pipa duzentos e trinta mil e no ministério de 

esporte que nos fomos criticados aqui são que no governo passado não teve nem armação 

do esporte novecentos e setenta mil para a construção do ginásio pólo esportivo então são 

alguns projetos encaminhado por esta administração eu não so defendo eu também faço a 

minha parte do que tem que fazer muito obrigado ouvintes e comunidade  ate a próxima 

terça-feira. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM LÍDER DO PARTIDO(PP):Quero 

voltar aqui nessa tribuna dizer o nome do meu colega vereador Jaques que eu não estou aqui 

vereador fazendo política eu estou aqui simplesmente trabalhando pelo povo e tudo aquelas 

palavras que o senhor colocaste a minha pessoa tenho certeza que o tio Eli não decidido seu  

tio Eli e uma pessoa de renome uma pessoa maravilhosa que tomos no assentamento  

Quatorze de Julho eu acho que quem e pago se Deus  assim me permitir e o povo de Capão 

do Cipó que queira que eu busque uma resposta eu vou tentar buscar mais hoje a minha 

ocupação não é de candidatura e  esta preocupado comigo deve de ser o colega Jaques 

porque eu estou fazendo a minha parte nos assentamentos e isto eu concordo vereador 

Jaques porque o senhor vem Ca na seção falando de candidatura eu não estou aqui para 

falar em candidatura , candidatura vem a partir de junho NE  junho julho do ano que vem se 

Deus quiser falasse, falasse, falasse do governo passado  o governo esta ai ,quero dizer meu 

colega vereador Jaques este Governo que esta ai vereador Jairo quando alguém  lá do seu 

partido fez baixo assinado para lhe tirar daqui distrito de Capão do Cipó que o senhor era 
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simplesmente um telefonista este homem que esta no poder muito lhe ajudou e desta vez o 

senhor esta sendo ingrato cidadão olha um pouquinho vereador pelo que ele fez pelo senhor 

porque ele te defende, o quando gente ingrata ao seu Governo porque teve no passado que 

queria Le arrancar do posto telefônico do Capão do Cipó esta a ingratidão que o senhor faz 

pelo um homem público que se chama  Osvaldo Froner muito obrigado e ate terça que vem .    

Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretaria para fazer a leitura das correspondências 

recebidas. INDICAÇÃO 028/2011, do vereador Antônio Chaves Jardim ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 029/2011, do vereador Jairo de Lima Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

030/2011, do vereador Jairo de Lima Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO0 31/2011, do 

vereador Diego Santos do Nascimento ao prefeito municipal. CONVOCAÇÃO, da 

ACAMVALE, para assembléia de eleição de diretoria que ocorrerá no dia 15 de abril de 2011 

às 19 horas. OF. 007/2011, da Secretaria da Fazenda, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 005/2011, requerido pelos vereadores Érico Rosado, Jairo Charão, Jaques 

Freitas e Regina Weidmann.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 007/2011 do vereador Jairo de 

Lima Charão, ao prefeito municipal. RESOLUÇÃO 01/2011 do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural – COMDER, para determinar os critérios dos beneficiários das caixas 

de abelha, verba consulta popular 2010. OF. GAB. 053/2011, do Gabinete do Prefeito, 

convidando para participar das atividades comemorativas ao décimo primeiro aniversário da 

emancipação política administrativa do nosso município. OF. GAB.  054/2011 encaminhando 

Projeto de Lei 022/2011. OF. GAB. 056/2011 encaminhando Projeto de Lei 023/2011 . 

PARECER 019/2011, da Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao Projeto de Lei 

019/2011, do Executivo, aprovado por unanimidade. Portanto o 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 nº 

034/2002 de 14 de julho de 2002, e alterações posteriores e dá outras providências”, não foi a 

Plenário, pois sofreu parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, o qual foi 

aprovado em Plenário por unanimidade. PROJETO DE LEI 020/2011 do executivo que “ 

Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional especial no orçamento do 

exercício de 2011” aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 021/2011 do executivo que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do 

exercício de 2011” aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 007/2011 

Vereador  Ibanez a favor, Vereador Diego a  favor, Vereador Antonio contra, Vereador José 

Rodolfo a favor, Vereador Érico a favor, Vereador Jairo  a favor , Vereadora Regina a favor, 

Vereador Jaques a favor, portanto o pedido de informação foi aprovado por 7 (sete) votos a 
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favor e 1 (um) voto contra. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 008/2011 aprovado por unanimidade.  

Após o senhor Presidente convida a todos  para próxima sessão que será no dia 12/04/2011, 

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 1º Secretaria da mesa. Capão do Cipó, 05de abril de 2011. 

                                                     

                                                       

 

 


