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ATA N° 19/ 2011 (Ordinária) 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio 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 18/2011, da Sessão Ordinária do dia 

24/05/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT 

(PP):  O vereador não fez uso de seu tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR ANTONIO 

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

comunidade que se faz presente, jurídico dessa Casa, secretária, comunidade que nos visita na noite 

de hoje. Portanto, eu quero aqui, senhor presidente...é...protocolei aqui nessa Casa, hoje, um Projeto-

Sugestão “Dispõe sobre a isenção de cobrança do IPTU à pessoa idosa”. Por que, muitas vezes, 

colega vereador Ibanez, o idoso é...as vezes, é merecido um salário mínimo, e, às vezes, desse 

salário mínimo tem que se tira aluguel, medicamento, refeições, muitas e muitas coisas, de um salário 

mínimo. E, às vezes, chega um denominado tempo que essa pessoa idosa não tem como pagar, às 

vez, esse IPTU. Então eu protocolei aqui e gostaria que os meus colegas vereador verificasse com 

bom senso e nos ajudasse a valorizar a pessoa idosa. Por que, como se diz aqui, um dia nós seremos 

idoso, também. Então eu gostaria de conta com a colaboração e a compreensão, né, desta Casa, pra 

que nós valorizasse essas pessoas que hoje vivem no nosso município, às vezes, vivendo de um 

salário mínimo, até dois salário mínimo. Então, nós queremos isentar da cobrança do IPTU a pessoa 

idosa. Eu, também, protocolei aqui nessa Casa, hoje, uma Indicação que seje feito um abrigo escolar 

em frente à Escola Padre Nóbrega, do Entre Rios, pois existe muitas crianças que pegam o transporte 

escolar, e da forma que a Escola do Entre Rios está ficando, com cercamento que está sendo feito lá, 

certamente, o pátio deverá ser fechado e chaveado, por parte da diretora e professora da Escola. 

É...a comunidade está de parabéns lá. Então esse abrigo escolar deve ser colocado, e o secretário 

de...de Educação, também, já me prometeu. Também protocolei mais, aqui, uma Indicação que seja 

encascalhado o trecho que dá a entrada da residência do seu Áureo Vicente, lá no Entre Rios, pois, 

graças ao empenho do seu Áureo e dos outros moradores e deste vereador, que nós conseguimos 

levar até o Entre Rios, o caminhão do leite. Aquele que nós fizemos o repasse aos pequenos 

produtores dos assentamento, pra que recolhesse o pequeno produto, lá do seu Áureo Vicente e das 

outras pessoas. Então o caminhão já está com difícil acesso pra chega até a sua residência, né. 

Então a gente gostaria que seje feito imediatamente esse pedido lá, e atendesse os moradores...o seu 

Áureo Vicente, lá da comunidade do Entre Rios, né. É um...importante reivindicação que eu faço aqui, 
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e, nós, temos que valoriza a pessoa que está no...no campo lidando com a bacia leiteria. Essa...é um 

pedido meu, e eu venho aqui já cobrando da Administração Municipal a melhoria e a qualidade de 

vida de encascalhamento nas pequenas  propriedade, aonde as pessoas tem dificuldades, muitas 

vezes, de entrega o seu produto, né, nas comunidade. E eu, também, hoje estive conversando com o 

secretário da Assistência Social, e ele me garantiu que estará nas comunidades do interior. Por que, 

portanto, no sábado passado a gente anunciou através da nossa rádio aqui, 87.9, que seja até hoje o 

recadastramento do cartão Bolsa Família. Mas como foi, evidente, conversado com a Secretaria de 

Saúde, foi até o dia quinze, agora, de junho, né. E, hoje, a gente cobrou do secretário, e o secretário 

prometeu que estará fazendo o itinerante em todas as comunidades do interior, pra que venha faze a 

pesagem dessas pessoas, pra que não venha perder, amanhã ou despois, talvez, o seu Bolsa 

Família. Por que, certamente, essa passagem pelo interior, não se tem, vereador Ibanez, um 

transporte no município, né? Então, muitas pessoas tem dificuldade de chega até aqui a sede do 

município, pra que possa fazer a pesagem, né. Então essa...é importante que eu digo. Eu, também 

quero sugeri, e apresenta, a partir da semana que vem, na Sessão da Câmara, já existe um projeto na 

Prefeitura, que nós, em dois mil e cinco, dois mil e seis, nós aprovamos, aqui, o repasse de uma 

patrulha agrícola aos pequenos produtores dos assentamento. Pra que eles venham fazer no tempo 

adequado a sua plantações de pastagem, até mesmo de uma lavoura de milho, de uma lavoura 

de...de rama, né. Então que seje repassado. Que o Poder Executivo, juntamente com o vice-prefeito 

estude a possibilidade de nós fazer, imediatamente, repassa esse trator, essa globe, essa 

semeadeira, esta grade, ou até dois trator, à associação que existe nos assentamento, e pessoas que 

tem capacidade pra trabalhar com a patrulha agrícola. Muito obrigado, senhor presidente, e até terça 

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

vereadores, colega vereadora, jurídico dessa Casa, a nossa rádio 87,9, o Giovani, presidente do 

Sindicato, Emerson, representante do Folha aí, seu Valdir, Ricardo, meu boa noite a todos. Em 

primeiro lugar, senhor presidente, eu começo, em nome do nosso presidente do Partido Progressista, 

nosso grande partido, que dia quatro de junho, a convenção do nosso partido. Então, será aqui na 

Câmara de Vereadores, a partir das oito...das oito hora da manhã, até as cinco da tarde. Também, 

quero convidar, aqui, a todos os membros que fazem parte do partido, a juventude. Enfim, que sábado 

será realizado a juven...a convenção do nosso partido, aqui na Câmara de Vereadores de Capão do 

Cipó. Quero deixar aí, seu Valdir, convidando o nosso pessoal aí, que sábado é a troca do nosso 

presidente, do nosso partido. Também, quero reforça, aqui, já o Antonio falo. Estive, juntamente com 

o secretário Dário, hoje, aonde que ele coloco que o prazo vai até dia quinze de junho, pra pesagem 

da Bolsa Família. Então, que ele vai se coloca, agora,  pesagem nas comunidade. Isso eu acho que é 

um bom trabalho, que as pessoas não tem condições de vim até a sede do município. Então eu 

quero...desde já agradeço o trabalho do Dário. Também quero aqui, comunica que lá a estrada do 

Passo do Tibúrcio, lá, o seu Claudiomir Galle, não foi feito a sua estrada. Então eu quero que o 

secretário olhe com carinho, lá, e mande uma patrola pra faze a estrada dele, a do seu Cráudio 

Raimann, que foi pedido várias vezes nessa Casa. Peço, mais uma vez, ao secretário a do seu Diego 
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Christofari, lá. A gente sabe que tem muitas estradas a fazer no nosso município. O secretário tá 

fazendo um ótimo trabalho. Mas, a hora que de um tempinho, eu peço que o secretário mande uma 

patrola e faça essas entradas lá. Também, do seu Vítor, também, em frente a propriedade do seu 

José Cezimbra, também, peço que seja feito um patrolamento naquela estrada. Também quero pedir 

aqui, vai ser feito a troca da...da empresa que recolhe o lixo na nossa cidade. Então eu peço que seja 

colocado na...na licitação, que seja passado na João Goulart, ali onde mora o Henrique Nascimento, 

em frente a minha casa e ali descendo a rua da Margutti, na Catarino Garcia dos Santos. Peço que 

todos...essas três rua, ali, que o pessoal tem que leva o lixo até as esquina que o caminhão cruza. 

Então já peço que...que na licitação seje feito mais essas três colocação na...nas...na...na licitação. 

Então agradeço a todos, e, mais uma vez, espero todos no sábado a nossa convenção do partido. 

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

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, presidente do Sindicato, comunidade. Nossa 

saudação. A gente acompanhado a imprensa...e... olhei, aqui tá o Emerson, do jornal Folha Regional, 

e olhei uma matéria que muito me chamou atenção. O município de Jaguari tem um programa 

relacionado com a agricultura familiar, que os pequenos agricultores fornecem merenda escolar às 

escolas municipais...a...e as demais entidades públicas do município. E dizia a matéria que este ano 

vão chega a sessenta por cento da merenda consumida pelos alunos, vai...é fornecida por...pelos 

pequenos agricultores do município de Jaguari. A meta de dois mil e doze é chega a noventa por 

cento da merenda escolar, que necessitam as escolas municipais, e demais entidades públicas, no 

caso hospital, creches, serem fornecidas pela agricultura familiar do município. Olhando aquele 

projeto e...e olhamos pra nós, e não tem como não deixar de olhar pra nós. Da onde que vem a 

merenda dos nossos filhos, que comem na...na...que vem...que vai pros colégios? Da onde que vem? 

Eu chego a...me atrevo a dizer, senhores, e esse dias ainda fiz uma pesquisa, alguns produtos 

chegam vim de São Paulo, tchê, no caso do alho pro nosso município. Cheguei até esse fato. E a 

grande parte vem da SEASA, de Porto Alegre. Produtos estes que nós podemos produzir aqui no 

nosso município. Então, eu vou pedi, presidente, isso é um projeto que a Secretaria de Agricultura 

podia inicia e fomenta e a desenvolver que os pequenos produtores produzissem. Isso vai ser mais 

uma fonte de renda. E outra coisa, a matéria lá de Jaguari diz o seguinte: a qualidade da merenda 

escolar, melhora muito. Sem dúvida, senhores. Um pai que produz a merenda pra levar pro seu filho, 

ele vai trabalha com muito mais cuidado, com muito mais carinho pra boa alimentação. Então esse é 

um projeto, presidente, que a gente defende e vem discutindo a tempo isso. E tenho certeza, 

senhores, a qualidade da terra que nós temos aqui, a qualidade das pessoas que trabalham na terra, 

só precisa, eu acho, de um incentivo. Talvez uma parceria com a EMATER e a Secretaria de 

Agricultura, pra desenvolve esse trabalho. Mas quero dizer, presidente, que sempre fui um parceiro e 

um defensor das comunidades, das associações comunitárias, e tive no Progresso, domingo. Lá na 

localidade de Progresso, teve um almoço, lá, fui muito bem recebido, e tá de parabéns aquela 

comunidade, pela união. E dizer, senhores, quando a gente vê uma comunidade reunida, e na terça-

feira, passada, dia vinte e três de maio, nesse mesmo sentido. Vinte e três de maio de mil novecentos 
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e setenta, foi inaugurado o Clube Aliança, no município de Capão do Cipó. Clube este que todos 

conhecem, que é ali no Bairro Santo Antonio. Tu analisa isso, aquela estrutura que tem, hoje, o Clube 

Aliança. Hoje com alguns problemas, é claro. Problemas esses que podem muito bem ser resolvidos 

se a comunidade se enganja e se envolve com os problemas daquela entidade. Mas tá de parabéns. 

Tá lá de pé o Clube Aliança, com os problemas que tem. Tá lá  a sua cancha de bocha. Esses dias a 

AFUMCACI realizou um evento lá. Mas, eu sempre defendo, senhores. Clube Aliança foi construído lá 

em mil novecentos e setenta, quarenta e três anos, hoje...quarenta e dois anos, vai fecha, e merece 

cuidado  e atenção. Por que é uma das primeiras obras do nosso município. É uma das 

primeiras...locais onde a comunidade resolveu se associa. Eu acho que há  a necessidade de nós ter 

um lugar pra nos divertirmos e valorizar nossa cultura familiar. Então assim, o Clube Aliança está de 

parabéns. O presidente diz: Terminou seu tempo, vereador. O vereador diz: E...já encerrando, 

presidente...O presidente diz: Não, acabou o seu tempo. O vereador diz: É o Clube Aliança, lá, a 

disposição. O presidente diz: Tempo de liderança? VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP): Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade...é...a 87.9, seu Roberto, que as nove hora 

tão levando a transmissão da Câmara de Vereadores do Capão do Cipó. Primeiro, seu 

presidente...é...agradece, aqui, a Secretaria de Obra, pelo serviço feito aqui na sucessão do finado 

Laudelino, e até tenho que contesta pronunciamentos da Sessão passada, que vários vereadores, 

dessa Casa, pediram obras naquela...naquela entrada ali. E quero dizer mais, até me...me pediram 

que eu colocasse isso, hoje, que o meu finado tio, vereador Jardim, Diego, Rodolfo, cedeu pedra pro 

Capão do Cipó, e o Anauri é prova disso, pra cascalha a maioria das rua e das estradas do município 

do Capão do Cipó. E era um pedido antigo dos moradores daquela comunidade, ali, por que mora 

cinco moradores ali, vereadores. E levemos pedras pra conseguir cascalha a estrada deles, e tá lá pra 

vê. É um cartão postal o que fizeram ali. Mas isso, como cobram os colegas vereadores, muitos 

cruzaram por aqui, muitos tiveram aqui, muitos foram secretário, e não fizeram. Mas, agora, saiu a tão 

desejada obra de cascalhamento do seu Laudelino. E vou mais, colega Diego, certamente lá no 

Carovi, o seu Reimann, também. Por que o governo não tá marcando nem dia e nem hora, pra faze. 

Mas, tenho certeza, que mais hoje ou mais manhã, as máquina vão chega lá e, também, vão deixa 

em condições a estrada dos Reimann, a estrada do seu Vandão, por que precisa. Nós não podemo 

ser diferente, precisa ser feito, sim, um cascalhamento. Tem transporte escolar, tem produtores, eles 

precisam, também, ser feito um reparo. Como a estrada, que foi falado nessa Casa, do seu Célio, ali 

no Passo da Areia, também.  Foram lá, não concluíram. Mas vocês podem ter certeza que até  o fim 

desse mandato, hoje falando com o secretário, ele vai manda faze e vai conclui essa obra. Presidente, 

eu lendo o jornal, tenho que fala, por que não gostei. Vou dize pro senhor. Mas vô dizer aqui nessa 

Casa, por que foi cobrado que a Câmara, o senhor tinha cortado as farra das diária. Mas eu vô dize 

pro senhor. Eu quando tive nessa Casa, ano passado, eu não fiz farra com diária. E vou defender 

cada vereador que pegou uma diária , nessa Casa, que os vereador fizeram farra. Não, ninguém fez 

farra, presidente! Eu não... eu vô contesta aquela frase do jornal. Por quê? E tem que dá o elogio a 

uma pessoa que teve aqui, que, pra mim, foi integra, transparente e não deixo nada a dejeja. Nada do 
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que fez nessa Casa, que foi o doutor Felipe. Fez uma forma de... de relatório, que o vereador, antes 

de saí, fazia o pedido, o quê que ele ia faze na Capital, o curso que ia faze, e quando chegava da 

Capital, o vereador fazia um relatório, que a comunidade tem que sabe onde é que foi gastado o 

dinheiro. E tá ali, todos que pegaram. Tem o relatório de um por um, do curso que fez, da UVERGS, e 

todos cursos que participaram, tem o relatório, nessa Casa, presidente. Eu quero dize pro senhor. 

Tem o relatório. E vou mais, ainda, e tenho certeza, que fui justo com todo mundo, menos com o 

senhor, por que o senhor não pegou nenhuma diária. Isso aí eu tenho que concorda. O senhor não 

pego nenhuma diária do tempo que eu tive nessa Casa. Nem o senhor e a vereadora Regina. Mas os 

outros vereadores, todos, fizeram curso de qualificação ou aperfeiçoamento, o quanto eu fui 

presidente dessa Casa. Eu acho que eu fui justo com todos. Então, eu acho que...que a colocação 

das farras não cabe pra mim. E por mais...inclusive foi devolvido, nessa Casa, noventa mil pro 

governo. Foi feito o Plenário, aprovado por todos vocês. Foi comparado bandeira. Foi trocado janela. 

Foi pintado o Plenário, e muita gente foi valorizado, da comunidade cipoense. Eu acho que fiz o que 

tava ao meu alcance. Espero que os que cruzarem por aí, que façam a parte de cada um. Meu muito 

obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite 

senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos honram com as suas 

presenças, colegas funcionários, presidente do Sindicato, e, ao Folha que, novamente, aqui está. 

Também, a todos os ouvintes da 87.9, que sempre nos escutam as Sessões da Câmara de 

Vereadores do Capão do Cipó. E aqui, senhor presidente, eu tava observando antes, olhando todos 

nós, vereadores, comunidade que aqui está, e não consegui encontra nenhum fumante, aqui nesta 

Sala, da Câmara de Vereadores, hoje. Pelo que conste, nenhum. E, hoje, é o Dia Mundial Sem 

Tabaco. Trinta e um de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Isso é preocupante, que no Brasil mais de 

duzentas mil pessoas morrem, por ano,  por causa do cigarro. E dez mil, por dia, no mundo inteiro, 

perdem suas vidas por causa do cigarro. Então, cabe a nós que não somos fumantes, né, tentar levar 

uma palavra amiga àqueles que, ainda, fumam. E que se conscientizem, troquem o vício pela vida. 

Também, dia cinco de junho é o Da Mundial do Meio Ambiente, né. Então, sei que a Secretaria do 

Meio Ambiente tá providenciando algumas palestras, algumas coisas aí, no município. E aqui, colega 

Rodolfo, quero me dirigi a vossa pessoa, que na Sessão passada, novamente, o senhor, como Líder 

de Governo, falou por último. Não tinha palavras para este vereador se defender, perante aos 

ouvintes da 87.9, muito menos às pessoas que aqui estavam. E aquela batalha, uma pequena batalha 

que a gente enfrentou a poucos dias aí, pedindo, né, prorrogação do prazo do pagamento do 

calçamento, maior parcelamento nas parcelas. Então isso, ontem, aconteceu. O projeto do governo 

veio pra essa Casa, arecém ontem. Por isso que eu já vinha, duas Sessões, pedindo. Por quê? Aqui 

mesmo, na Avenida, nós temos proprietários que ganham quinhentos e quarenta e cinco reais, um 

salário mínimo, e, se fosse, só parcelado nas trinta e seis vezes, conforme o nosso Código Tributário, 

amparava, essa pessoa ia ter que desembolsar cento e vinte reais por mês. Hoje, nós vamos aprovar 

esse projeto, claro que não hoje, de repente na próxima Sessão, vai passa nessa Casa, a prorrogação 

vai se pra sessenta meses. E essa pessoa, agora, vai te condições de paga. Por que, de cento e 
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vinte, vai paga , agora, sessenta reais por mês. Tem condições de paga o seu calçamento da Avenida 

Tancredo Neves. Então eu digo assim ó, em nenhuma hipótese, em nenhum pronunciamento meu, 

aqui nessa Casa, eu me referi que não queria paga calçamento, ou que pessoas não queriam pagar. 

Eu, apenas, juntamente com outros colegas, reunimo a comunidade e fomos ao Executivo. Fomos 

recebidos e, hoje, o projeto está na Casa. Então isso aí eu acho que pesa. Pesa pra nós aqui, 

vereadores, àqueles que nos acompanharam na reunião com os moradores e àqueles que foram ao 

encontro do Executivo, que esse fruto nós vamos colher juntos. Também, senhor presidente, quero 

que direcione a Secretaria da Saúde, um pedido da dona Maria Cacilda, vereador Antonio, lá do Entre 

Rios, ela fez uns exames em Santa Maria, teve que pagar cento e cinquenta reais. Foi pedido pra ela 

traze o recibo na saúde, pra ser...receber, de volta, o seu valor, por que é uma pessoa muito pobre. 

Entregou o recibo lá, até hoje não recebeu. Então, ela tá pedindo, encarecidamente, por que ela vai 

na saúde, mandam pra Prefeitura, da Prefeitura mandam pra saúde, e, já faz alguns meses, e ela não 

recebeu esse valor. Então, ela tá pedindo, encarecidamente, que esse recurso retorne. Por que, nada 

mais justo, ela uma pessoa pobre, ser...ser restituída desse valor, que faz muito falta pra ela. Muito 

obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): O vereador fica com sete minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu dois 

minutos de seu tempo regimental. Senhor presidente, demais colegas vereador, colega vereadora, 

comunidade que faz presente, e nossos ouvintes da 87.9, o meu boa noite a todos. Senhor 

presidente, vim aqui pedi, encarecidamente, tem o pessoal do...do assentamento 14 de Julho, que 

seje colocada umas carga de pedra na estrada principal. É logo que entra no assentamento, 

que...ah...é perto da propriedade do seu Bastião e do Gringo Sarturi. Que ali, diz que, quando chove é 

complicado o transporte escolar, é todo dia ali ó. Já pediram umas quantas vezes e não adianta. E  o 

senhor Amauri Dessoe, ele veio, diz que já cansou de fala pro secretário, que seje limpado um 

bueiro...é...o valo do bueiro perto da casa dele, que tá quase enterrando e vai escoa a água na 

propriedade dele. Por que ele disse que todas as vez que ele veio...disse: “Jaques, pode dize lá na 

Câmara”. Todas as vez que veio, ele não viu o secretário de Obras. Ele disse: “Eu acho que não tem! 

Que eu tento, tento e não adianta”. Vereador Rodolfo, terça passada tu falo da...que eu falei das 

máquina, que tem operador da...de Ijuí fazendo. E não acredito, ainda, até hoje, que esse ‘cara’ é 

mais competente do que o nossos operadores. E tu falo, simplesmente, que eles ficavam...tinham 

mais...não...cuidavam mais as máquina, que não judiavam, tanto, as máquina. Eu, o que eu sei, 

nenhum operador são demolidor de máquina. Eu...o que eles entenderam foi isso. Que eles são uns 

demolidor de máquina. Por que disseram assim, a pedreira que eles esparramaram, as pedra braba, 

que vocês conheceram ali em cima, era pior que te...faze esse...essa terraplanagem aqui. E a 

terraplanagem da Avenida quem fez foi só eles, o calçamento. E ficou o quê? A senhora Vilma, do 

assentamento 14 de Julho pede, encarecidamente, que faz três mês que ela pede, um poço negro, e 

diz que não tem jeito. O secretário do Meio Ambiente diz que mando ela faze uma fossa séptica. Se a 

pessoa não tem dinheiro, pra faze um poço negro, que ela disse que tem que compra a fossa séptica, 

que já existe, isso vai saí em torno de mil reais, essas fossa. E ela disse que não tem o que faze. Ela 
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já canso, pediu inté...recém ela me ligo pedindo que fizesse isso. E na Prefeitura tá assim, não tem 

mais dinheiro pra paga hora extra pros funcionário das obra, do transporte escolar só pagam trinta, 

mas pra muitos pagaram bastante hora, sem necessidade, num mês. Mas eu...eu me pergunto só o 

seguinte: não tem dinheiro pra paga uma hora, mais, pros funcionário, como é que tem dinheiro pra, 

cada quinze dia, paga diária pro prefeito e o Cristian ir pra Brasília? Mas é tanto projeto assim, que até 

hoje, não veio nenhum, ainda? Veio os duzentos e noventa e dois mil que é da camionete e coisa, do 

Ministério da Agricultura, mas nem é do deputado. Que eu sei que os deputado só tem projeto, que é 

pra manda pra eles, de setembro em diante. Tão pra Brasília, de novo. Dá pra paga umas quantas 

hora extra pros funcionário, essas diária que eles vão cada quinze dia. Por que é viagem de avião, é 

hotel, e é mais a diária. Isso sai bem carinho. Tem um carro Siena do...da Secretaria de Assistência 

Social, simplesmente tá indo cada quinze dia, no Carovi, busca uma funcionária, não sei o que ela faz, 

se ela é estagiária no Posto, e buscam. Até, ontem, foram busca. Não sei qual o motivo. Tá 

acontecendo isso! Quero faze um convite aqui, que o pessoal do assentamento me ligo, que tem uma 

reunião da mandioca, no assentamento Nova Esperança, dia dois, às nove hora da manhã início, lá 

na comunidade. Eu tenho outra aqui, uma pergunta boa...eu não sei pra quem que fica....inté 

o...vereador Rodolfo, que é da...do Líder do Governo, tão fazendo os nossos asfalto, a nossas rua: 

aonde, com quem e pra quem vai fica o dinheiro da brita? Que os ‘cara’, simplesmente, foram busca 

pedra cupim, que tem ali, tão botando na rua ali na frente da casa do Giovani, botaram aqui atrás 

do...município, e as pedra brita que foi botada nas outras rua, por quê que não botam pedra brita? Se 

saiu o dinheiro, a empresa é obrigada bota pedra brita, não pedra cupim. Já não botaram pedra brita 

aqui nessa Avenida, aqui, no calçamento, por isso que tá tão ruim. Alguém fico com esse dinheiro! Por 

que o dinheiro sai...aquela quantia, da licitação. Então eu quero sabe com quem tá ficando esse 

dinheiro, se tão botando pó de...tá ali ó, é...mais é terra do que pedra cupim. E vai fica uma 

sustentabilidade que nem a pedra brita, em cima da outra pedra? Eu não acredito! Eu quero só vê! E 

que seje feito abrigos escolar nos assentamento, das promessa, que o pessoal tá cobrando. Tem 

umas quantas crianças que tem problema e não tem mais jeito. Vereador Antonio, tu me falo em 

patrulha agrícola. Eu acho que era importante. Tinha uma patrulha agrícola, mas, simplesmente, a 

administração do senhor Osvaldo Froner, quando assumiu, tiro a patrulha agrícola dos assentamento. 

E tinha um trator  e fazia serviço pra todos. Agora tem cinco trator, na Agricultura, e eu não sei o quê 

que o secretário faz que não vence mas faze. Então, eu acredito que...tinha essa patrulha agrícola 

nos assentamento e dava certo e tiraram. Não sei por quê? Aqui eu tenho...nós tivemo uma audiência 

pública, o vereador Ibanez teve, eu e a vereadora Regina, dia vinte e cinco. Taí nos...eu tenho o papel 

aí ó, pra quem quise vê. A receita corrente líquida do...no município do Capão do Cipó...corrente...a 

receita corrente é onze milhões, duzentos e seis, cento e noventa e oito mil...ah...onze milhões, 

duzentos e seis mil e cento e noventa e oito reais. Aqui que eu quero chega. Aonde que tá a Folha 

de...nosso pagamento? Que chegam aqui e dizem trinta e sete, trinta e oito. É mentira! Por que o 

secretário teve aqui e os dois contador  e não souberam explica pra nóis. Saíram meio de fininho. O 

total da recita, nove milhões, setecentos, pessoal e encargos sociais. Aqui que mata, cinco milhões, 
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quinhentos  e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais. Aí que tá o dinheiro, os cinquenta 

por cento. Por isso que a nossa saúde não tem mais nada. A verdade é essa! Que eu não sei por quê 

que ainda tem ficha. Que tem pessoas que chega as se...oito hora da manhã pra pega ficha da tarde, 

e ficam lá o dia inteiro. Mas o ‘cara’ não pode saí de lá, meu Deus! Isso é vergonhoso. E diz que tá 

bão. Tá bão não sei aonde. E o dinheiro vai. Aqui, cinco milhões, qua...quinhentos e quarenta e cinco 

mil, seiscentos e vinte e cinco reais, em Folha de Pagamento, é cinquenta por cento do que nóis 

arrecada, é pra...coisa. E tem dezoito...tem vinte e cinco, da Educação, quinze, saúde. E aplicaram 

dezoito na saúde. Tem seis, de cada cem reais, tem seis pra Agricultura, Obras, Assistência Social. 

Seis reais nesse montante, o resto eu não sei o que vai dá. Eu quero vê o tempo que passa. Muito 

obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que está aqui acompanhando o nosso 

trabalho, e vocês que estão em casa, que a partir das nove horas acompanham mais essa Sessão 

Legislativa. Fui bastante citado, hoje, até tô emocionado. Essa é a palavra, né!? Que tive três colegas 

que citaram. Então, sinal que a gente tá incomodando, né!? Mas, antes de...de..eu queria coloca, 

presidente, que eu fiz uma Indicação, pra que seja providenciado...que o Executivo Municipal 

providencie um projeto de Lei que isente de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, a 

primeira aquisição de terras financiada pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, né. Essas 

compras de terra sai pelo banco, e que essa primeira compra seje liberada de paga esse ITBI. As 

vezes dá quinhentos ‘pila’, seiscentos ‘pila’, isso é dinheiro. Então, essa Indicação que eu tô...que vai, 

depois, pra apreciação dos colegas vereadores. Mas, vamos fazer igual ao esquartejador faz, né?! 

Vamos por partes! É...colega Jairo, né...é assim ó, esse projeto do...que você fala, parcelamento, de 

amplia o prazo da...do pagamento da...da contribuição de melhoria. Eu acho que, no final, é um tiro no 

pé. É uma opinião! O senhor quer vê, eu vou lhe explicar por quê. Tem três ou quatro proprietários 

que acontece o que o senhor falo. Até nove por cento do valor venal, pode ser...é...se você financia 

em trinta e seis meses, pode pegar até nove por cento do valor venal. Se financia em sessenta 

meses, tem que ir a quinze por cento do valor venal. Não pode ser parcela, nenhuma, menos de trinta 

‘pila’. E noventa e cinco, noventa e seis por cento dos nossos, aqui, essa contribuição de melhoria, 

não vai atingi esse valor. É questão de...só dos...latifundiários urbanos, que nós temos aqui. Esses, 

sim. Agora, a grande maioria do povo, colega Jairo, não vai...não...não...não necessita disso. Tanto é 

que, depois, até, eu posso explica na hora de nós retirarmos esse projeto. Ele não é necessário! Mas, 

a opinião é essa, né!? Colega Jaque, é...risos...a expressão: “judiaria de máquinas”, e...longe disso. E 

você, funcionário público, que tá aqui, ou tá me acompanhando, vai me acompanha daqui a pouco. Eu 

sou um ‘cara’ que, além de professor, diretor de Escola e suplente de vereador atuante, eu sou peão 

de granja. E eu sei muito bem como é que se conduz, e como é que se trabalha numa máquina. E, 

jamais, colega Jaque, foi dito no aspecto de que não sabem cuida uma máquina. Nunca! Você, 

operador de máquina, que vai, daqui a pouquinho, tá me escutando, nunca foi nesse aspecto. A 

explicação que eu fui colo...que eu fui atrás, foi assim ó, de que vocês mesmos, eu não vou dize o 

nome. Se for necessário, um dia desse eu vou dize o nome da pessoa. Disse assim; “Não, é 
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melhor....’esse cidadão que trabalha’...é melhor o funcionário faze, do que eu, por que ele entende 

mais e não vai judia a máquina”. E, não quer dize, você funcionário público, operador de máquina, que 

eu disse que você faz judiaria em máquina. Never! Eu não faço essas coisas! Tá bem esclarecido 

isso! Tá bom!? Colega Érico, o fato da merenda, por exemplo, Erico, cinquenta e quatro ‘pila’, por dia, 

eu tenho na minha Escola pra merenda escolar, pra duzentos e trinta alunos. Dessa parte, trinte por 

cento eu tenho que investi em agricultura familiar. É insignificante, e eu não consigo quem 

queira...é...oferece lá pra minha Escola. Eu fiz pedido de Santiago e ninguém...não tem interessados 

em ir lá investir, lá, em vender, lá na minha Escola. Deixa eu vê mais, se tem mais alguma coisa, mais 

algum colega. Não, acho que era esses, o Erico, o Jaque, o Jairo...É, eu tenho uma explicação, 

também, pra dá, vou aproveita, agora, né!? É...não do Jairo. Colega Jairo, agora é bom, você falou 

dos fumantes, né Jairo? Hoje é o Dia Mundial Contra o Fumo, Antitabagismo. Cinco milhões de 

pessoas, colega Jairo, morrem, por mês...por ano, no mundo, de fumo. No Brasil tem quinze por cento 

da população..é...Jairo, eles são fumantes. E você disse, duzentos mil morrem por ano. 

Então...é...esse trabalho, hoje, foi feito na Escola. Vinte e oito milhões de fumantes, no Brasil, temos. 

É...presidente, falta alguns esclarecimentos, e eu tenho mais três minutos. E eu volto, aqui, pra 

terminar as explicações. Muito obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): A vereadora fica com três minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo regimental 

ao vereador Jaques Freitas.  Boa noite senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade 

aqui. Em especial aos ouvintes da 87.9, que daqui a pouquinho estarão ouvindo a Sessão, aqui, hoje. 

Em primeiro lugar eu gostaria de fala alguma coisa sobre a saúde. Hoje eu tive lá na Secretaria de 

Saúde, falei com a Lisiane, e coloquei pra ela, assim, o que as pessoas me falam a respeito dos 

atendimento das fichas. Coloquei pra ela, até, que uma pessoa sugeriu que eu dissesse a ela, que 

quem vai pega ficha, pela parte da manhã, pra consulta, pela parte da tarde, que pegasse a ficha, 

pudesse ir embora, e viesse na hora da consulta. Por que...ah...ultimamente as pessoas tão indo pega 

a ficha lá, e ficando seis horas dentro do Posto, sem saí...pra pega. Então assim,  pras pessoas, às 

vezes, tem que faze almoço, encaminha criança pro colégio, coisa e tal. E ela me colocou assim, que 

essa atitude tá sendo tomada pra...pra que não haja uma...desentendimento entre a própria 

comunidade. E daí eu, novamente, coloquei que ela estudasse. E ela ficou de estuda esse problema 

se tem como resolve isso aí, pra que a pessoa pegue e vá lá e pegue a ficha, e saia, pra não precisa 

fica toda a manhã, lá, esperando pra consulta pela parte da tarde. Por que, ao meio-dia, o Posto é 

fechado, essas pessoas, evidentemente, têm que saí, pra fora. Tem que fica ali. Então, ela prometeu 

de avalia isso aí e estuda. E quanto ao atendimento...ah...do médico, ela me coloco que, com a volta 

do Jornada, eu acho que vai diminui a demanda, ali no Posto. Então eu quero dizer as pessoas que 

me colocaram, que eu fui até a secretária, coloquei pra ela, e, agora, depende dela acerta com a 

equipe dela, avalia e resolve o quê que pode ser...é...melhorado nesse atendimento sobre as ficha. 

Vou coloca, aqui, que eu semana passada eu coloquei pro colega Rodolfo, pra pedi para ele, pra ele 

faze uma...convoca...ah...nós, os nove vereadores, pra gente senta com o prefeito Osvaldo Froner, 

conversa com ele sobre a Assistência Social. Cobrei dele, hoje. Ele me colocou que...que sim, que o 
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momento que o...que saiu, aqui da Câmara, ele ligou pro prefeito, coloco as coisas que eu tinha dito à 

ele sobre a Assistência Social, que não anda bem. E, ele me colocou, hoje, que a parte dele, ele fez. 

E eu acho que o prefeito chamou o secretário, conversou, e disse que tá sendo tudo resolvido. E que 

ele me colocou, assim, que, então, talvez, o prefeito entendesse que, como o secretário e a equipe da 

Secretaria colocou que tava sendo tudo resolvido, que não precisaria falar com nós, os nove 

vereadores. Quero deixar registrado, e bem claro, aqui nessa Casa, que a minha parte eu fiz. Que eu 

tentei fazer alguma coisa. Depois não adianta chora pelo leite derramado. Era isso, eu devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor presidente 

me pediram, de novo, pra mim falar naquela lâmpada lá em frente ao Clube...ao Clube Aliança, ao 

lado do seu Nelson, que o pessoal ali que vai pro...pra escola do  Carovi de noite necessita. Tá 

sempre no escuro lá.Também,  colega Jaques, das pedra, ali, que invés de botarem brita tão botando 

pedra cupim, no asfalto. Isso aí é brincadeira, né tchê! Tão extrapolando agora, né?! Tão achando que 

a gente é palhaço e a comunidade não tá enxergando. Foi a própria comunidade que nos falou. Eu ia 

falar isso aqui, agora, e tu falo antes. Então, por favor né, vamo...vamo cobrar do...do Executivo aí 

que fiscalize aquela obra. E aqui do sessenta meses, nobre colega Rodolfo, como que nós não vamo 

dá mais parcelamento pro nosso povo? Eu acho que o projeto tá na Casa, e eu acho que nós temo 

que discutir, sim. Até se pudesse levar pra mais meses, melhor praquele assalariado, praqueles 

aposentados... Eu acho brincadeira isso aí. Sessenta meses, até é pouco. E, colega presidente, eu 

achei que aquela matéria no jornal foi  boa. Muito boa no sentido de que a Câmara de Vereadores não 

está gastando. Claro que, de repente, não se relacionou ao mandato do colega Ibanez. De repente, a 

outros colegas. Mas foi bom o título que lhe deram , né: “Presidente Tio Patinhas”. Meus parabéns, 

presidente! VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Senhor 

presidente... ah...na Sessão passada foi falado, até eu comentei com o senhor aí,  pra....que foi falado 

dos postos de combustível, que...não...e tá no jornal que não são aberto nos domingo. E, todo  

domingo é aberto até as onze hora. Sempre foi aberto. E é que nem eles falaram, se tem problema 

desses carro da  saúde, abastecem em Santiago a hora que chega nos postos de Santiago, é 

abastecido. Então...e na saúde tem oito, dez carro todos pode tá abastecido. A hora que precisa tem 

carro. E todos...sempre foi aberto, e na safra fica, sempre, até  de noite. Presidente, eu também...o 

vereador Diego falou da estrada do seu Claudio, do Vandão, do finado Vandão,  lá da...do Valter,  até 

faz pouco tempo aí, o presidente tinha falado com o secretário de Obras, e ele pediu dez dia. Só que 

esses dez dia, os ‘cara’ me ligaram que tá demorado. Eles disseram que iam faze no assentamento, 

só que no assentamento não fizeram mais nada de estrada. Que, eu não sei, o engraçado que 

tem...entra uma patrola no assentamento, quebra. Mas, agora pra faze as rua, aqui, tem duas dia e 

noite trabalhando, e nunca quebra. E tem uma retinho, inté tem uma placa lá que diz: “Proibido jogar 

lixo”, dentro do pátio.  Por mil e oitocentos aquela turbina que tava estragada não arrumaram e foram 

desmontando. Hoje, pra montar, custa trinta mil, não tem nem as peça, eles querem leiloar, não tem 

como montar mais. Isso é uma retro nova, a Secretaria de Obras, e  pra quem quiser vê, tá lá, no 

parque de máquina da Prefeitura, erguido. E tem uma placa, até engraçado: “Proibido  jogar lixo”, 
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escorado na  retro. Meu muito obrigado. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária 

PMDB: É...sobre as paradas de ônibus, eu também pedi, e faz dias já, nessa Casa. Vou pedir mais 

uma vez ao secretário de Obras, que providencie uma parada de ônibus, aqui, na Avenida  que tem 

mais de cinco crianças aqui, que param ali pra pega o transporte, e elas não tem nenhum abrigo pra 

ficar. Ah... sobre a viagens do prefeito o prefeito, as inúmeras viagem do prefeito, isso  eu sou contra. 

Eu  sei que prefeito tem que viajar, algumas vezes, mas não tanto que nem o nosso. Até eu faço 

um...um desafio, aqui:  qual dos prefeito, da nossa região, que viaja tanto? Eu acho que o nosso é 

campeão, e tira o primeiro lugar. E, sobre o Projeto-sugestão do meu colega Antonio Jardim, eu dou 

total apoio, e espero que essa Casa avalie, mas quem tem que avalia, eu acho que a parte legal, isso 

aí, é o executivo. Mas eu achei, assim, de grande importância essas pessoas idosas deixarem de 

pagar o IPTU, de acordo com...eu tava lendo ali, rapidinho, aquelas que recebem um salário mínimo e 

só tem no nome, um imóvel só. Eu acho, isso aí, uma boa ideia do nosso colega. Espero que a...que o 

Executivo  avalie com carinho, e veja a parte legal disso aí. Era isso, devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Presidente a família Bender, me 

ligaram aí, pra mim esclarecer  sobre uma reportagem, que saiu num jornal, dum terreno dessecado. 

Primeiro lugar: esclarecimento pra eles aí, e pra comunidade que está nós ouvindo. A dessecação foi 

feita no horário de domingo, não tinha ninguém no Posto de Saúde. Tinha receituário agronômico, 

procedência do veneno, que é uma coisa importante, não é? E foi feito de acordo com as normas que 

podem ser feitas, não é? E um questionamento que a família deixa é assim ó...é com que autorização 

quem tirou a foto? Quem autorizou pra entrar na propriedade, e tira essa foto? Essa é a pergunta que 

fica. Por que, se não, daqui  uns dia qualquer um pode entra na...no terreno,  na casa  de qualquer 

pessoa, né...pra tira. Então, tinha o que precisava ser. Tinha tudo...tudo o que era necessário pra 

fazer a dessecação, não é?! Não é considerado  lá, ah... área urbana lá, ainda, naquela área. Tá 

bom? É...tem terrenos, eu me expressei mal, que  não vale a pena os trinta e seis pra sessenta, que 

aí muda de nove pra quinze. É uma decisão que depois nós vamos conversa. Para reflexão de vocês, 

para reflexão de vocês,  a colega Regina colocou das fichas, semana passada eu chamei de “São 

Froner”, daqui a pouco vamos ter que chamar a “Santa Lisiana”. A reportagem do Fantástico, de 

domingo, disse assim ó: “Novo Gama, o nome da cidade. Noventa mil habitantes. Não tem Posto de 

Saúde, não tem Delegacia de Polícia, não tem Delegacia de Polícia Civil, e não tem Hospital”. 

Quarenta quilômetros, do lado da dona Dilma, né. E nós temos que, aqui, tá preenchendo e fazendo, 

né. Eu tenho a impressão que é possível um secretário fazer, eu duvido que o ‘cara’ não faça. Há não 

ser que ele  levante de manhã e pense assim ó: “Hoje eu quero me prejudicar. Hoje eu quero fazer 

coisa errada”. Aí faz! Agora, do contrário,  secretário nenhum tem que pensar....pensa desse jeito. Eu 

acredito que a secretária  que tá começando, vai tentar resolve. Ainda bem, colega Regina, faltava eu 

cita o seu nome, aqui hoje, eu falei de todo mundo, né, que a senhora foi lá conversa. Assim que tem 

que ser, é uma opinião, e hoje eu vou lhe elogia de ir procura e tenta ver o quê que é possível nós 

ajudarmos a comunidade fazer, pra que o trabalho ande. Ande...é.... melhor. Mas é, também, 

interessante lembrar isso, noventa mil habitantes, ou seja, trinta... praticamente, vinte e sete  vezes o 
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nosso Município, em número de habitantes, e do lado de Brasília, né?! Por hoje é só, presidente, 

muito obrigado,  e vocês que tão em casa, até na próxima terça-feira. VEREADOR ÉRICO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Senhor presidente, e, rapidamente eu quero dar 

uma sugestão, colega Rodolfo, em vez de vossa senhoria procurar as piores cidades do Brasil,  pra 

citar como exemplo, eu gostaria que nós citássemos as melhores cidades do Brasil, pra nós  fizermos 

comparações  com os problemas que nós temos aqui. Aí seria diferente. Aí nós teria que acompanhar 

o desenvolvimento de uma grande região. Esse é a diferença. Por que é muito simples compara o que 

tá ruim. Então, nós temos que  corrigir aqui. E desejo muita sorte, principalmente, a nova secretária. 

Eu quero questiona uma coisa, e me chama  atenção, essas viagem do prefeito, tchê. E eu gostaria 

que os colegas, nossos colegas assim, queria saber o seguinte: vamo imaginar que o prefeito Froner 

trabalhasse numa empresa privada, e cada viagem que ele fosse teria que apresentar um resultado, 

como é comum a todo funcionário. “Tu foi aonde, o que tu foi fazer, e porque tu teve que fazer?” O 

prefeito  já foi três ou quatro vezes a Brasília, este ano, senhores. Será que, realmente, nós...valeu a 

pena estas viagens? Seis viagens, o vereador Jaques me  corrigiu. Será que...o...nós não devemos 

copiar como exemplo o vereador Sergio, presidente dessa Casa, que diminuiu as viagens? O 

vereador Ibanez, também, ou melhor, vou corrigir, o vereador Sergio quase que acabou com as 

diárias, aqui. E o vereador Ibanez diminuiu muito as diárias, aqui. Tinha que ter resultados. Mas será 

que não tinha que ser nessa forma? Cada vez que fosse, e se não apresentasse resultado tinha que 

devolver a diária de volta. Eu acho que o prefeito Froner devia tá mais aqui, mais presente no nosso 

Município. Taí o  nosso asfalto com problema, presidente. Problema sério. Era...iniciou com pedra 

brita, agora já tão falando em pedra cupim. Mas será que não tinha....temos com problema de gestão. 

Já tem um comentário saindo, que uma funcionária saiu por laudo de gravidez, e agora diz que a 

funcionária não tá mais grávida. Mas que história é esta, senhores? Isso aí ele tinha que tá aqui, 

presente. Era isso, meus colegas. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: È...sobre 

as diárias eu não vou me estressar, porque o Tribunal de Contas aprovou minhas contas. 

Preocupação interna aqui dos colegas, né? Eu quero pedir desculpa, também, às pessoas que, talvez, 

não possa ser beneficiada sobre o pagamento do IPTU, é...pena que a gente não pode beneficiar a 

todos. Mas o idoso, se Deus quiser, eu acredito que vai ser beneficiado. Quero comunicar a toda a 

comunidade cipoense, a comunidade do  interior e da cidade, que amanhã, a partir das dez horas, tá 

aqui na frente da nossa praça... é o ACISO, né. Haverá  médico, dentista,  aprendizagem, corte de 

cabelo. Então está todo mundo convidado pra amanhã o dia todo. É...patrulha agrícola, quando nós 

recolhemos a patrulha agrícola estava um pouco detonada. Então, certamente, nós vamos, agora, 

refazê-lo e vamos conscientizar e  entregar essa  patrulha aos nossos pequenos produtores, dos 

assentamento. Posto de saúde, vamos dar sugestões, vamos ajuda, vamos fazer do Posto de Saúde 

a nossa  casa de saúde, e  é a nossa referência. Vamos para  com a crítica! Vamos ajudar gente! Eu 

aqui, no passado, fui um ignorante. Mas eu mesmo  tomei essa decisão de, agora, não ser mais 

aquele radical, nessa Tribuna.  Porque com críticas nós não construímos, nós só destruímos. E nós 

precisamos de fazer do Capão do Cipó um grande Município, já que é. Então eu quero dizer a vocês, 
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parabéns a Escola Julio Biasi e a Administração Municipal pela banda Municipal, que, hoje, parei na 

rua pra ver o incentivo a nossas crianças. E hai vaga na banda, ainda, né. Então, que compareçam as 

crianças e participe  da banda. Esta é a administração Froner! Essas ida a Brasília,  certamente, de 

valde não é que o prefeito  vai.  Argum resultado  deverá chegar para o nosso Município. Vamos se 

dar as mãos e ajudar Capão do Cipó. Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: Concordo, plenamente, com o colega vereador Jardim, mas eu vou 

mais longe ainda. Eu acho que não custa nada se implantar no sistema  que fica as coisas 

transparente. Tanto aqui se cobra, como deve se cobrar do governo. Eu acho o quê que custa o 

governo chegar de Brasília, fazer um relatório e mandar pra Câmara o que conseguiu. Não custa 

nada, e eu acho que a coisa fica mais transparente. Não pra nós, mas pra comunidade cipoense. Vai 

se ver se valeu a pena viajar, ou não se valeu. Mas faz um relatório e manda pra essa Casa. É 

simples de resolver a questão. Vereador Jardim tava lá, aquele dia no gabinete do prefeito, junto com 

todos os colegas  vereador, quando o senhor foi incansável em brigar por uma patrulha agrícola pros 

assentamento. E eu concordo, plenamente, com o senhor vereador Jardim. É onde sai o sustento da 

comunidade, do povo do Capão do Cipó. É o pequeno produtor rural, e eu acho que é onde tá 

faltando atender, é o pequeno produtor rural, na hora que precisa. Porque, as vez, patrulha agrícola  

chega lá tem passado da época. E se tiver lá, vai atender melhor. Vereadora Regina,  ainda hoje o 

secretário colocou que vai sair o abrigo escolar, aqui na esquina. O pedido partiu da senhora, pode 

espera. Eu tenho certeza que, em breve, os próximos dias vai tá feito o abrigo escolar.Também, quero 

coloca que por um erro de numeração numa Indicação, que eu tô fazendo a essa Casa, pra prótese 

dentária, pra comunidade  cipoense, que deve entrar na semana que vem. Devo apresentar pra 

semana que vem. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida 

a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. CIRCULAR N° 02/2011, da 

ACAMVALE, enviando Prestação de Contas do exercício financeiros 2010/2011. OFÍCIO N° 

431/2011, do Ministério Público, comunicando o arquivamento do Inquérito Civil n° 01223.00010/2009, 

em cumprimento ao disposto no art. 16, § 1°, do Provimento n° 26/2008, da Procuradoria-Geral de 

Justiça. OF. 008/2011, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando cópia da Lei n° 

076/2001 e o Memorial Descritivo do Perímetro Urbano Municipal. OFÍCIO N° 098/2011, do Gabinete 

do Prefeito, enviando Projetos de Lei 033/2011, 034/2011 e Projeto de Lei Complementar 001/2011. 

PROJETO DE LEI 033/2011, do Poder Executivo, que “Cria o Abrigo Irmã Dulce em Capão do Cipó - 

RS”. PROJETO DE LEI 034/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

incluir unidade orçamentária, atividade e a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício 

de 2011”. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2011, do Poder Executivo, que “Altera 

dispositivo contido na Lei Complementar n° 002/2009 – Estabelece o Código Tributário do Município – 

e dá outras providências”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 019/2011, dos vereadores Regina Weidmann, 

Érico Rosado, Jaques Freitas e Jairo Charão. INDICAÇÃO 044/2011, do vereador José Rodolfo de 

Brum, ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 020/2011, dos vereadores Regina 

Weidmann, Érico Rosado, Jaques Freitas e Jairo Charão. PROJETO-SUGESTÃO 005/2011, do 
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vereador Antonio Jardim, que “Dispõe sobre a isenção de cobrança de IPTU aos idosos”. INDICAÇÃO 

045/2011, do vereador Antonio Jardim, ao prefeito municipal. OF. GAB. N° 099/2011, do Gabinete do 

Prefeito, convidando para o evento do ACISO, dia 1° de junho de 2011, na praça central Rubem Lang, 

com início às 10:00 horas, intervalo ao meio-dia, retorno às 13:30 horas e encerramento às 16:00 

horas. OFÍCIO N° 022/2011, da Secretaria da Fazenda, enviando resposta ao Pedido de Informação 

016/2011. OFÍCIO N° 002/2011, do Partido Progressista, solicitando empréstimo Plenário para a 

realização da convenção do Partido Progressista, dia 04 de junho, das 08:00 às 17:00 horas. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO-SUGESTÃO 004/2011, do 

vereador Érico Rosado, que “Sugere ao Executivo Municipal a criação do Distrito Industrial no 

Município de Capão do Cipó – RS, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 019/2011, dos vereadores Regina Weidmann Érico Rosado, Jaques Freitas e Jairo 

Charão, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereador Erico 

Rosado a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador 

Antonio Jardim contra, vereador Diego Nascimento contra, vereador Ibanez Garcia contra, aprovado 

por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três) votos contra, após debates entre os vereadores. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 020/2011, dos vereadores Regina Weidmann Érico Rosado, Jaques Freitas e Jairo 

Charão, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Diego Nascimento contra, vereador Antonio Jardim 

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

Rosado, vereador Jaques Freitas a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, aprovado por 05 

(cinco) votos a favor e 03 (três) votos contra, após debates entre os vereadores.   Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 07/06/2011,  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, 31 de maio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 


