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ATA N° 21/ 2011 (Ordinária) 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho 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 20/2011, da Sessão Ordinária do dia 

07/06/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente pede à 1ª Secretária que 

leia o ofício 03/2011, da Secretaria de Obras e Planejamento, onde o secretário, Luiz Henrique Lima, 

solicita espaço da Tribuna Livre, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a Secretaria de 

Obras e Planejamento. Após o senhor presidente passa a palavra ao secretário, Luiz Henrique Lima 

para o uso do tempo de dez minutos. Luiz Henrique Lima, secretário de Obras e Planejamento: 

Senhor presidente, demais colegas vereadores, e o...também os munícipes que estão, aqui, 

assistindo a Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Também, agradeço a rádio, aqui a nossa 

rádio de Capão do Cipó, que é um prazer, pela primeira vez aí, vou ser escutado pela rádio Cipoense. 

Isso aí, pra mim, é uma...uma alegria, como munícipe. E dizer que, temos parte dessa rádio lá, que 

nossa senadora ajudou na aprovação dessa rádio, na legalização dessa rádio aí. Que esses dias eu 

tava escutando a Câmara de Vereadores, e os vereadores esqueceram, presidente, de fala que a 

nossa senadora, Ana Amélia Lemos, participou e ajudou nesta rádio, aqui do Capão do Cipó. Espero 

que essa rádio seja uma rádio comunitária e trabalhe direito, viu Roberto, e não use da política. Que 

seje uma rádio comunitária. Que nós vamo ter ano de eleição aí. Então espero isso, dessa rádio, aí, 

que seje dessa maneira. Eu, até tenho o prazer de volta a essa Casa, aqui, e, hoje, eu tô aqui pra 

questiona muitos comentários do nobre vereador Jaques. Que muitas vezes eu escuto em casa o 

rádio, quando eu não tenho condições de vim na Câmara de Vereadores. Como secretário, eu tenho 

umas comparações a fazer aqui. Faz três anos que eu tô de secretário, comparar com os outros 

secretários que passaram por essa...por essa Prefeitura. Eu digo isso, por que tem coisas que é 

falado, aqui nessa Casa, e o munícipe, ele não sabe como é que é explicado, vereador Erico, como é 

que aconteceu as coisa aqui, antes. Então eu tenho uma comparação, aqui, da minha Secretaria de 

Obras, quantas cargas de pedra eu botei nesse município. Que foram botadas, não por mim, mas pela 

Secretaria de Obras. E com...quando foi o governo aí, que foi o Jaques o...o secretário de Obras. Eu 

tenho um convênio aqui que foi botado pedra, recuperação de trinta, vírgula dezoito quilômetros das 

estradas vicinais. Sendo sete quilômetros no Tiarajú, Sepé Tiarajú, na Santa Rita e na Fazenda 

Inhacapetum. Depois eu gostaria que o secretário explicasse pra nós o motivo...o motivo do preço, o 

custo de cada quilômetro que foi botado no outro governo, pra faze a comparação com o nosso 

governo. Então eu gostaria que, depois, o...o secretário Jaques explicasse. Aqui eu tenho uma média 

de treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais, custou o quilômetro de estrada quando o secretário 
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Ja...era, o secretário Jaques era o secretário, e o governo era do, o governo antecessor nosso, que 

era do seu Serafim. E, hoje, eu tenho um custo, das nossas estradas, que sai cinco mil e pouco, saiu 

o quilômetro pra nós. Então, é uma diferença notável, que dá pra o munícipe entende melhor. Isso 

aqui eu não tô conversando pela perna, aqui. E tô conversando, e tô dando nome aos bois. Por que 

eu gosto quando um vereador vem aqui, acusa um secretário, que ele diga o nome. É o secretário 

fulano de tal. É o fulano, ou é o ciclano. Não fique alevantando. Esses dia o nobre secretário, o nobre 

vereador Jaques disse que tão passando a mão. Eu me senti ofendido, cara. Eu sou um secretário, 

que faz três mês que tô no governo. Tenho um carro, financiado, com sessenta meses pra paga. O 

meu carro não consegui a paga, ainda. Não construí a minha casa, no Capão do Cipó. Por enquanto 

não pude construí. Então, eu tenho a minha consciência limpa dentro da Secretaria de Obras, e vou te 

dizer Jaques: me senti ofendido, por que tu não deu o nome aos bois. Tu disse: “Tão passando a 

mão”. E eu sou um secretário, cara. Eu fico sentido com isso. Por que eu, graças a Deus, tenho conta 

pra paga. Tenho. Devo. Quem não deve?! Ali tá o Claimar, aí, que é um agricultor e sabe. Quem não 

deve!? Eu tenho conta. Mas eu devo? Devo! Não nego! Um dia eu vou paga, né, se Deus quise. 

Então, eu gostaria que, depois, o secretário expli...o vereador explicasse, por que essa diferença, 

sendo que o preço do diesel, antigamente, no outro governo, era noventa centavos. Hoje, um preço 

do litro de óleo diesel, é um real e noventa, até dois reais e cinco, chegam a pedi pelo um litro de 

diesel. Então, eu gostaria dessa...tá aqui ó, eu não tô...tá aqui essa documentação. Tá na minha mão, 

aqui ó, pra quem quise vê. Então, eu gostaria que fosse citado essas colocações. Eu tenho uns 

pedido dos vereador. Ibanez, me dirijo a ti, Ibanez, que muitas vez eu não posso atender. Os 

assentamentos, eu tenho certeza que eu botei mais pedra no assentamento, que em quatro anos...em 

oito anos, que o outro governo teve aí. Que eu botei, fiz empedramento na estrada geral do 

assentamento ali ó, que foi botado pedra, foi feita a estrada. E quando eu comecei botar pedra nos 

assentamento, vereador Jairo, teve uma denúncia. Daí eu vou faze que nem o vereador Jaques diz: 

Diz que foi o vereador Jaques que denunciou, eu tava pegando...diz que! Eu não tô dizendo isso! Tô 

dizendo: diz que! Não tô dizendo que foi ele! Eu tô dizendo: diz que, disseram. É assim como ele se 

refere. Daí nesse assentamento eu peguei pedra do...do Leomar. O Leomar deu pedra, pra mim, bota 

em todos...em todos os, em toda a estrada geral do assentamento, o Leomar Ferraz. Disse pra mim: 

“Pode entra lá, secretário, e bota pedra. Na estrada geral, do assentamento, pode bo...pode faze”. 

Quando eu comecei, presidente o empedramento, teve uma denúncia. E até gostaria que o senhor 

explicasse depois, o senhor vai ter o seu tempo na Tribuna, vai fala sobre isso aí. E daí eu tive que 

para. Simplesmente eu tive que para com o empedramento nos assentamento, com a pedra do 

Leomar. Então, eu gostaria de sabe, hoje...eu até não gosto de vim fala, por que eu não tenho réplica. 

Mas depois dos meus dez minutos, dez minuto aqui, que eu tô falando, eu tô a disposição pra 

qualquer pergunta que os vereadores quiserem faze, sobre a minha Secretaria. O que eu soube 

responde, com certeza, eu vô responde. E te digo, Ibanez, que eu fico chateado quando faz os 

pedido. Quando os vereadores fazem o pedido. Aqui, parece que ninguém quer ver a cidade 

asfaltada. Hoje não tem uma máquina pra tira, pra atende um pedido dum vereador, por que nós temo 
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fazendo o asfalto. Os vereadores, o Antonio, o vereador Antonio Jardim, que muito briga pelos 

assentamento, ali, Antonio. Eu fico chateado, sinceramente. Por que vocês sabem que eu tô com as 

máquina aqui ó. Isso aí foi um compromisso que o prefeito fez, de bota as máquina da Prefeitura 

ajuda essa empresa aí, pra saí mais barato, menos custo, vereador Rodolfo. Que o senhor sabe como 

é que foi feito esse contrato aí. Inclusive tá na mão da...da...da vereadora Regina. Eu quero dizer pro 

senhores, que eu não sou candidato a nada. Eu trabalho como secretário, pra todos os vereadores do 

município, e eu tenho a minha consciência limpa. Que da minha parte, eu sou um cidadão que eu 

tenho tranquilo, que eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Isso aí eu posso dize 

pro senhores. Então, se alguém tem alguma pergunta aí, eu tô a disposição. O senhor presidente 

diz: Vamo faze uma pergunta por Bancada. Ou duas quem sabe. Eu queria faze a pergunta, 

secretário, sobre a estrada do seu Raimann e do...do Paraguai, no assentamento. Do seu Raimann é 

aqui no Carovi, e do Paraguai. Tem alguma...alguma coisa meia próxima pro senhor dize pra nós. O 

senhor mesmo fala, já que tem o compromisso com os asfalto? O secretário diz: Sim. É...é como eu 

te falei, viu Serjão! Eu fico aqui, presidente, dizendo as coisa aqui ó. Eu não posso prometer que eu 

vou faze a estrada do seu Raimann, amanhã e nem depois de amanhã, por que eu não vô ter 

máquina pra isso aí. Eu não vô ter máquina! O prefeito, ele optou por faze o asfalto na cidade, até 

sacrificou a minha Secretaria. Posso dize isso. Sacrificou! Poderia ter feito uma rua ou duas a menos, 

eu teria condições. E eu...as minhas máquinas estão sendo...quinta-feira é a previsão de se termina o 

asfalto. Esperamos que termine o asfalto, e eu vô pode realiza o pedido do...do Antonio Jardim, da 

vereadora Regina, do...do...do vereador Jaques, de todos que me pediram. Então, a previsão do 

Raimann, com certeza, eu vô consegui. Só não vô te promete que vai ser essa semana, por que não 

vai ser. Eu vô tá te mentindo, nobre presidente. Eu vô tá mentindo pro senhor. O senhor presidente 

diz: Tem mais alguma pergunta da nossa Bancada? O vereador Antonio diz: Secretário, o senhor 

tem uma projeção, em breve...ah...o senhor ir fazer as estradas dos assentamento? O secretário diz: 

Nós vamos fazer o assentamento, a estrada geral nós vamos fazer um patrolamento e 

empedramento. E, hoje, pra mim bota pedra numa estrada particular, ou tem que entra...o Jaques foi 

secretário, ali o vereador Jaques. Ele sabe que tem que entra o transporte escolar. Eu tenho que ter 

provas. Eu não posso faze, promete uma entrada particular. Tem que entra o transporte escolar, ou, 

no mínimo, um produtor de leite, pra mim ter um...né?! Mas, com certeza, vai ser feito, vereador 

Antonio. Com certeza! O presidente diz: Jairo? O vereador Jairo diz: Sobre aquela estrada...O 

Secretário diz: Sim. O vereador Jairo continua: ...do Carovi até a 377, pra carro pequeno tá 

bárbara. Claro que as chuvas estragaram, e o convênio, certamente, já foi concluído, os oitocentos e 

quatro mil. O secretário diz: Ainda falta um pedaço, vereador. O Vereador Jairo diz: Tá, mas, aí eu 

acredito...O secretário diz: A parte do Entre Rios. O vereador Jairo continua: ...A Prefeitura deve 

dá uma...uma patrolada naquela estrada, pra ficar em boas condições. O secretário diz: Sim. O 

vereador Jairo diz: Tem só pedra. Onde é pedra, é pedra. E onde é...muito buraco. O secretário diz: 

Sim. O vereador Jairo diz: De trator ou camioneta, ou caminhão, aí vai. O secretário diz: Mas eu 

vou dizer o senhor...pro senhor, o cronograma de trabalho, primeiro lugar, pelo que eu conversei com 
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o prefeito, é, prioridade, os assentamentos, agora. Que eles esperaram o quanto nós fizemo o Carovi. 

Então, nós vamo ter que ter uma paciência aí, né?! Não vou lhe prometer, por que a prioridade é o 

assentamento. O presidente pergunta: Tem mais alguma pergunta, nobre colega? O vereador Jairo 

diz: Não. O presidente faz sinal ao vereador Erico, se tem pergunta. O vereador Erico faz sinal 

com a cabeça que não tem. O presidente faz sinal ao vereador Jaques se tem alguma pergunta. 

O vereador Jaques diz: Secretário...O secretário diz: Fale, secretário! O vereador Jaques diz: Eu 

vou só te faze uma pergunta, depois no meu tempo eu vô fala mais umas coisa. Assim ó, tu me 

referiu, eu, como secretário. O secretário diz: É...quanto tu foi secretário né? O vereador Jaques 

diz: Então, por que muitos não sabem, eu fiquei na Secretaria um ano e um dia. Nunca veio um real 

do Governo Federal pra faze as estrada do nosso município. Nunca veio! Veio quando, quando o Odir  

veio, tava. Recursos pros assentamento. O secretário diz: Sim, mas seu governo, né?! O vereador 

Jaques diz: Pros assentamento! Quatrocentos mil reais, fizeram trinta e três quilômetros de estrada. 

Mas aí tinha bueiro, pontilhão foi feito. Mas nunca...que tu referiu em treze mil reais o quilômetro. O 

secretário diz: É, tá aqui ó. O vereador Jaques diz: Só que eu fiz uma conta aqui, dos oitocentos e 

quatro mil, que tu disse que botou tantas carga de pedra. O secretário diz: É. O vereador Jaques 

diz: Oitocentos e quatro mil reais, deu seis...é pra cento e vinte quilômetro de estrada, que nóis 

vereador votemo aqui. Saiu seis mil...O secretário diz: Cento e vinte...cento e vinte e nove, vereador, 

pra ser exato pro senhor. O vereador Jaques diz: Cento e vinte e nove quilômetros de estrada. O 

secretário diz: É. O vereador Jaques diz: Seis mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos, por quilômetro...O Secretário diz: Isso! O vereador Jaques diz: ...pra faze. Isso, vocês 

pagaram pros caminhão. Por que quem fez patrolamento, esparramou pedra...O secretário diz: Sim. 

O vereador Jaques diz:...rolo. Tudo do município. Daí se fosse soma combustível, maquinário e 

funcionário, hoje, tava com quase vinte mil reais. O secretário diz: Sim. Eu vou lhe fazer outra 

pergunta. Dos oitocentos e quatro mil, vereador, dos oitocentos e quatro mil, o senhor esqueceu que 

cinquenta e poucos mil foram pra pontes e bueiros. O vereador Jaques diz: Mas isso já vem do 

dinheiro. O secretário diz: Não foi dos...não foi dos oitocentos! Então, nós usamos em estrada, 

setecentos mil. O senhor usou em trinta, o seu governo usou. O senhor não era o secretário, o senhor 

tá dizendo isso, né!? O senhor tá dizendo que o senhor não era. O seu governo usou...esse convênio 

aqui, que vocês pegaram aqui, ó, foi feito trinta quilômetros de estrada. Trinta ponto...O Vereador 

Jaques diz: Trinta e três. O secretário diz: É. Trinta ponto, pra ser exato, trinta ponto dezoito. 

Então...?! O preço do diesel no seu governo era uma coisa. Hoje é diferente. O senhor sabe que tá...a 

coisa andou em quase dois reais o litro. O vereador Jaques diz: Só que a...a...os pontilhão foi feito 

com esses oitocentos e quatro mil, que saiu um pontilhão no assentamento, dois bueiro no 

assentamento, um pontilhão do Entre Rios, e o resto da...da...dos bueiro era do Carovi. O secretário 

diz: Tá, e eu vou lhe fazer uma pergunta. O vereador Jaques diz: Tá tudo licitado, quem ganho as 

empresa. E a minha preocupação é só a seguinte, presidente...secretário. O secretário diz: Sim. O 

vereador Jaques diz: ....a empresa ganhou, a empresa ganhou pra faze os bueiro, mas tava lá as 

máquina pública, com funcionário público ajudando. Enquanto à empresa, se aluga, vai faze. Não 
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mais pessoas...O secretário diz: E, outra coisa que eu vou lhe pergunta: o senhor sabe quanto 

custou a ponte do Entre Rios? O vereador Jaques diz: A ponte do Entre Rios, que eu saiba, é 

dinheiro público, não...O secretário diz: Quanto que custou, o senhor sabe? O vereador Jaques diz: 

Eu acredito que uns trinta mil reais. O secretário diz: Trinta mil reais! Então, desses 

setecen...oitocentos e quatro, é uma diferença. E esses quatrocentos e dez, pra faze trinta 

quilômetros, é uma diferença. Isso aí que eu gostaria de deixa esclarecido aqui, ó. O vereador 

Jaques diz: Mas nunca teve um dia, uma meia hora, uma máquina pública fazendo a base. Vocês tão 

aqui, vocês sabem, quem fez o asfalto, é só máquina pública fazendo. Só! A empresa...O secretário 

diz: Não senhor, é a empresa terceirizada, caminhões...com os oitocentos e quatro mil que eu tô 

falando...O Vereador Jaques diz: É só os caminhões. O secretário diz: Caminhões, retro 

escavadeira. O senhor tá esquecido!? O senhor não tá lembrando?! Foram todos terceirizados. O 

senhor tá esquecido!? Tá tudo documentado ali o que foi terceirizado dentro do município. O senhor 

presidente diz: Regina? A vereadora Regina diz: Secretário...O secretário diz: Sim. A vereadora 

Regina diz: ...aqueles papéis que estão comigo, era ...estão em mãos do vereador Jaques. E eu dei 

uma olhada rápida neles. O secretário diz: Sim. A vereadora Regina diz: A terraplanagem, da...do 

asfalto, quem que tá fazendo? Vocês contrataram ou é a Prefeitura que tá fazendo? O secretário diz: 

Não, a terra...o contrato isso aí, foi feito pelo engenheiro, quem pode explicar melhor, nessa parte, 

vereadora, foi feito um contrato com a firma, é o engenheiro, Álvaro, ali que sabe das coisas ali, né?! 

E, a Prefeitura ficou de ajuda a empresa, pra ser mais barato, né?! A vereadora Regina diz: Eu li que 

o maquinário era a Prefeitura, e os funcionários era a empresa. O secretário diz: É...é isso aí. A 

vereadora Regina diz: Por que, do jeito que tá ali, até vou pergunta pro Álvaro, depois...O secretário 

diz: Sim. A vereadora Regina diz: ah...do jeito que tá ali, a terraplanagem, no caso, que eu entendi 

ali, a Prefeitura fez, né? Mas daí, tá pagando igual noventa e poucos mil reais. O secretário diz: É. 

Isso aí que a senhora tem que questionar, ali, o engenheiro, né?! Daí não...não cabe a mim. Eu não 

tenho...né...?! Seria essas colocações aí. O presidente diz: Era isso, secretário? O secretário diz: 

Da minha parte, então, muito obrigado. Qualquer dúvida, eu quero deixa aqui ó, presidente, qualquer 

dúvida que tive, se eu tiver que voltar nessa Casa, pra esclarece as coisa aqui, eu volto aqui, com o 

maior prazer. O presidente diz: Muito obrigado, secretário...O secretário diz: Tá bom. Obrigado. O 

presidente diz:...vim aqui faze o esclarecimento pra nós. Após a Tribuna Livre e perguntas dos 

vereadores ao secretário, o senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna 

de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, secretário, munícipes que aqui nos estão 

nos prestigiando, a nossa rádio 87,9, a Ana que trabalha aqui, doutor Gustavo, secretários, boa noite 

a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu começo agradece o nosso secretário de Obras pelo 

esclarecimento, pelas comparação, né! Que a gente sabe que o secretário de Obra é o que mais leva 

choque. É o que a gente diz, né Henrique?! Mas essa estrada do Carovi, eu sou testemunha. Isso é 

de tempo antigo que vinha promessa, graças a Deus, nós, hoje, Carovi, Passo do Tibúrcio temo de 

parabéns em estrada. Nós nunca tivemo estrada igual o governo Froner. De uns tempo pra cá, tá 
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excelente. Tem alguns reparo depois da chuva, isso todo o município tem que...depois que chove as 

estradas não ficam a mesma. Mas o que importa é que foi feito. Então, da minha parte, eu tenho só 

agradece ao senhor e toda a sua equipe de trabalho. Então, eu quero, também, faze um convite da 

Secretaria de Educação. Quero, aqui, em nome da Administração Municipal, de nosso Executivo, 

Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convida a comunidade cipoense para a 

abertura oficial do 5º Campeonato de Futsal, que ocorrerá no dia dezenove de junho, no ginásio 

poliesportivo da Escola Júlio Biasi, a partir da uma e meia, com a participação das seguintes equipes: 

Afumcaci, Malheiros, Nova Esperança, Barcelona, Associação A, Associação Jabuti, Cotrijuí A, 

Cotrijuí B, América Futebol Clube, Inducalca, Sport Club Capão do Cipó, Arsenal, Independente, 

Multirural e Real Madri. Então, aqui, quero deixa o convite em nome do Henrique e do Adair, da 

Secretaria de Educação a todos que vão prestigiar esse campeonato de futsal. Também quero, aqui, 

agradece ao nosso secretário do Meio Ambiente pelo trabalho feito durante essa semana em nosso 

município. Foi pedido desse vereador que fosse feito uma limpeza no nosso Posto de Saúde, atrás e 

lateral. Hoje, mesmo, foi com...foi feito todo o trabalho. Então, quero deixa aqui o meu agradecimento. 

Também não tenho como deixa aqui...fala um pouquinho do trabalho, essa semana, do nosso 

secretário. Foi feito a limpeza no pátio do Posto de Saúde. Foi feito as limpezas das caixa de água do 

nosso...todos os poço artesiano do nosso município. Foi feito certificado e atestado por um 

engenheiro químico, que veio acompanha os trabalho do nosso secretário. Foi...tratamento de água 

de tudo...todas as caixa de nosso município, com cloro, segundo Portaria nº 518, do Ministério da 

Saúde. Também foi feito uma visita técno...técnica, no dia dez de junho. Isso aí, né secretário? Pela 

empresa licitada pela FUNASA para o andamento do projeto dos poços artesianos das localidades de 

Inhacapetum 1º, assentamento Nova Esperança, Inhacapetum 2, Areias, Coxilha da Guarita, Passo 

da Areia e Esquina de Tunas. Então, foi feito esse trabalho aí, durante a semana pelo secretário do 

Meio Ambiente. Também quero agradece aqui, Henrique, mais uma vez, os nossos reparo das nossas 

lâmpadas do nosso município, que foi feito. Também quero agradece aqui. E peço, Henrique, que a 

hora que pude, que seje feito uma troca de lâmpada em frente à casa do seu Paulo, ali na Juvenal 

Garcia dos Santos. Esse Paulo é o que trabalha na Inducalca ali, e mora em frente à casa do meu 

irmão, ali. Então, queimou a lâmpada ali, eu peço que, no que der, mande o nosso eletricista pra ir lá 

faze esse reparo, nessa lâmpada. Então, quero deixa aqui o meu voto de pesar, também, a família do 

seu Neri. Perdemo um grande amigo a semana passada. Hoje, lamentável, perdemo outro amigo na 

Juvenal Garcia, seu Flor, nosso ex-vizinho do Passo do Tibúrcio. Hoje faleceu durante o meio-dia aí. 

Perdemo mais um grande amigo e companheiro da nossa família aí, Nascimento. Então, a gente fica 

triste quando um amigo nosso, como se diz, se criou no Passo do Tibúrcio. Eu acompanhei, desde 

novinho, ajudando ele a lida com os campo de gado e coisarada. Então, a gente fica triste. Então, eu 

quero deixa aqui o meu voto de pesar a toda a família do seu Flor, então. Meu muito obrigado, senhor 

presidente, e o resto dos meus minuto, se eu tiver aí, deixo a algum vereador do nosso partido, aí. 

VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora, funcionários dessa Casa, secretários presentes, demais comunidades, 
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ouvintes da Cipoense FM, a nossa saudação. Presidente, também quero aqui, com pesar, lamentar o 

falecimento aí do seu Flor, um amigo pessoal, principalmente, do meu pai. Mas, Deus é que sabe. 

Quero, também, convidar aí, todos pro nosso campeonato municipal de salão, que vai ser no 

domingo, reunir todas as equipes. E eu ouvi falar em quinze equipes presente aí no campeonato. E é 

importante a presença de todos. Mas, presidente, eu deixei pra aborda, e hoje eu vou faze um 

discurso diferente. Eu vou faze um discurso triste, mas a gente tem que fala. Eu sempre tive o 

costume que os bons exemplos a gente tem que aborda nesta Casa. O Capão do Cipó se forma 

através dos bons exemplos. E lá no...na última quinta-feira, nós perdemos, o meu partido perdeu, a 

comunidade do Carovi perdeu, o município de Carovi perdeu um grande cidadão chamado Candido 

Neri Garcia de Assunção. Quem conheceu o seu Neri, como todo mundo conhecia, tinha uma 

característica peculiar. Ele era um cidadão que não conquistava a pessoa, assim, pela simpatia, 

pela...pela...pelo sorriso. Não. Ele era uma pessoa fechada, mas ele conquistava a...a..a gente pela 

honradez, pela seriedade, pelo exemplo de pai de família que era o seu Neri. Sempre digo, quando 

nós falarmos em PMDB do Carovi, além de outras lideranças, vinha sempre o nome do seu Neri 

Garcia. Quando saía uma festa, um exemplo de cidadão, quando saía uma festa lá no Carovi, estava 

lá o seu Neri com os seus familiares, junto com a comunidade, ou era lidando no churrasco, ou era 

recepcionando o pessoal, daquela maneira cordial, daquela maneira hospitaleira que caracteriza o 

gaúcho. E isso nos conquistava. E...era uma pessoa que, quando, nós estávamos em casa, ficamos 

sabendo, e eu comentei com o pai. O pai que era um amigo particular, tinha uma admiração especial, 

né tchê. E ele disse: “Perdemos um grande líder. Não só o nosso partido, como todo o município”. 

Quantas vezes vimos o seu Neri, nos desfiles cívicos-farroupilhas carregando a bandeira, desfilando, 

praticando, a sua maneira, a sua civilidade, in...acima de tudo, senhores, incentivando os outros a 

participarem. Mas o que fica? Eu tenho muita fé em Deus. Acima de tudo, Deus eu acho que escolhe 

os bons. Todo mundo vai ter a sua hora. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas o que fica do seu 

Neri Garcia, do meu companheiro de partido, do cidadão caroviano, Neri Garcia, o seu exemplo. Este 

não pode morre! Não vai morre! Fica aos seus filhos o exemplo, à sua esposa, e em nome do 

presidente do meu partido, em nome de todos os munícipes, gostaríamos de manifesta o nosso pesar, 

e que fique os exemplos, principalmente pra juventude, daquele...o jeito sério, daquele jeito honesto, 

de conduzir as coisas. Hoje não...no momento da sociedade, que parece uma decadência, lá estava 

um bom exemplo, que merece ser seguido, meu presidente. Então, presidente, por hoje era só, e este 

vereador devolve a palavra à Mesa. Meu muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, procurador e funcionários dessa 

Casa, comunidade cipoense, que nos acompanha pela 87.9, e, funcionários, secretários...de Obra, 

meu amigo Henrique, secretário de Obras, secretário do Meio Ambiente, e mais comunidade, 

funcionário, também, seu Paulo, da Saúde, seja bem vindo a essa Casa. Eu tenho que faze um 

comentário, secretário de Obras, por que, ainda, essa tarde nós comentava a respeito dos pedido, dos 

vereadores. E o senhor me colocava que eram bastante pedido. E uma coisa me marco quando o 

comentário feito pelo senhor, e...e um análise, meu, quando a gente vem nessa Casa e faz tanto 
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pedido, e o senhor me disse, pra mim: “Vereador Ibanez, não é só da sua pessoa que eu recebo 

pedido, aqui no meu gabinete. É de vários vereadores, imensa quantia de pedidos. Até parece, 

vereador, que eu tô assumindo hoje. Que coloquei trinta mil cargas de pedra, em todo o Capão do 

Cipó. E a gente vê os vereadores, as vezes, lá contestando e pedindo cascalhamento”. E , ainda, o 

senhor vai, pra mim, e diz assim: “Em oito anos, vereador Ibanez, onde é que foi botado essas 

pedra?” e o senhor sabe que eu saí de lá me perguntando, pra mim mesmo, quatro ano eu tava aqui 

nessa Casa, e quatro ano eu estive fora desta Casa. Então a gente fica surpreso mesmo, secretário, 

por que todo mundo pede pedra nessas estrada. E a gente nota que não se acaba mais, secretário. E 

tem que lhe dá razão. A gente...e aí, a gente tirando uma análise, e o senhor, ainda, me colocou e a 

gente tem que lhe dar, assim, o...reconhece, que o senhor ficou seis mês com o maquinário parado. 

Seis mês que, até hoje, tá inexplicado e o senhor não pode trabalha. Quer dizer que, de trabalho, em 

dois anos e pouco de governo, tem um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio de trabalho. E 

nós não podemos vim nessa Casa, que tem que pedi pros interior. Claro que tem que pedi, como 

todos os vereador brigam, o Rodolfo, o Diego, o Jardim, é assentamento, é Entre Rios. Palharini, não 

posso me queixa. Hoje é um lugar que se entra chovendo, e se sai chovendo. Por que cascalhado 

inteiro, secretário. Não tem como nega o que o senhor fez lá. Mas a gente tem que contesta que essa 

Casa, também, aprovou o asfalto pra sair na cidade. E nós sabia, nos contrato que tava feito, que ia 

ocupa o maquinário da Administração. Então, colegas...Rodolfo, alguém tem que espera um 

pouquinho. Por que vai chega até lá. Eu tenho certeza que todas as estrada vão ser atendida. Tenho 

certeza! Não vai falta isso! Então, eu quero dize, pro senhor, que eu confio no seu trabalho. E tenho 

certeza, tem um ano e pouco de governo, eu acho que vai deixa marca desse partido, dessas estrada, 

e o serviço vai chega a todos, vereador Jardim. Eu tenho certeza! Por que muito já foi feito. Que tudo 

essas pedra que foi colocada, não foi em vão. Pode ter certeza disso, e eu acho que vão atende a 

todos até o fim do nosso mandato. Também tenho aqui, colegas vereadores, uma Indicação que 

muitos me colocaram que, inclusive, esse pedido, aqui, que tô fazendo, é um pedido que, inclusive, tá 

no plano de governo nosso, que é das estufas comunitárias para as famílias de baixa renda, vereador 

Rodolfo. Sei que o senhor já fez uma lá na sua Escola, mas que a Administração Municipal disponha, 

simplesmente, o plástico, que a comunidade entra com o trabalho de faze, e  madeira pra se faze 

essas estufa. Eu acho que custa tão pouco pras comunidade. Tá no nosso plano de governo, e eu 

espero que o nosso prefeito municipal venha atende essa reivindicação minha. Tanto como o 

consumo próprio das família, mas como uma fonte a mais de geração de renda, pras família do Capão 

do Cipó. Então, eu tô encaminhando essa Indicação ao prefeito municipal. Também, nobres colegas 

vereadores, tô encaminhando, um pedido, também, duma Indicação, é...sobre o monumento que 

existe no...na comunidade do Carovi. Que é o monumento do Gumercindo Saraiva. Pra que restaure 

aquilo lá. Aquilo lá é um monumento que...que no governo passado era, inclusive, o Caminho das 

Origem, do nosso município. Eu acho que é um negócio tão bonito, e deixa uma imagem grande pro 

Capão do Cipó. Eu acho que aquele monumento deve ser restaurado e feito um Museu Municipal. E  

eu tô entrando pra coloca na LDO e na LOA do ano que vem, no orçamento pra que se transforme 
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num Museu Municipal, praquela comunidade. Meu muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra à 

Mesa, e volto no meu tempo de liderança. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite 

senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora desta Casa, munícipes que nos honram 

com as suas presenças, secretários que aqui estão, o Henrique e o do Meio Ambiente. Enfim, a todos 

os ouvintes da 87.9, que nos escutam. Aos funcionários municipais, também, né Milico? O Paulo, 

motorista, aos funcionários aqui da Câmara, jurídico, enfim. Eu quero inicia o meu pronunciamento, 

hoje, senhor presidente, parabenizando, novamente, a festa do nosso padroeiro do município, que foi 

sucesso, mais uma vez, em Capão do Cipó. Demonstrando a fé que existe aqui no Capão do Cipó, 

através da nossa Igreja Católica, que é, realmente, a igreja que Cristo escolheu, lá nos seus tempos, 

né?! Ele não escolheu! Mas é a que vem, e a que vem mantendo a fé, realmente, como ela é dentro 

da Bíblia, é a Igreja Católica. Então, me desculpe as outras religiões. A gente sabe quantas religiões 

existem, mas dentro da Bíblia a gente reconhece que é a Católica a igreja que Cristo escolheu. 

Também aqui, eu, com muito...muita tristeza eu venho me associa aos votos de pesar ao senhor 

Florinaldo, nosso vizinho aqui do bairro Santo antonio, que faleceu, hoje, as onze e meia da manhã. E 

da mesma forma, lá, do seu Cândido Neri Garcia de Assunção, lá do Carovi, um grande batalhador 

por aquela comunidade. Senhor presidente, eu não posso deixa aqui, Luiz Henrique, me desculpe até, 

se...se magoarei. Mas, eu, pra mim, até hoje, dos melhores secretários, dos melhores, dizendo até um 

votinho a mais pro secretário esse que eu vou falar, foi o Jaques. Em um ano, em um ano e um dia de 

trabalho, deu pra ver o trabalho que ele desempenhou. O melhor secretário municipal de Obras de 

Capão do Cipó, indiscutivelmente e aprovado, foi o Jaques! A gente viu, viu o trabalho dele, por que a 

gente enxergava quando passava nas estradas. Ele, nos locais difíceis, nas curvas, principalmente, 

ele fez duas mão. Ele delimitou, fez canteiros. Hoje, quando a gente passa em alguns canteiros, a 

gente vê o mato. O mato a uma certa altura. Nas curvas a gente vê o mato. Então, eu vi o Jaque bota 

o pessoal a trabalha. Não digo que o senhor não bote, não teje colocando o pessoal a trabalha. Mas 

se pega o pessoal que tem, os nossos funcionários municipais, bota na estrada, faze as roçadas, nós 

voltaremos a ter aquelas estradas bonitas, conforme era. Também, senhor presidente, sobre o 

calçamento. Mais uma vez eu vejo que eu tenho que falar sobre a cobrança do calçamento. E eu peço 

ao nobres colegas que nos ajudem, e que o prefeito, juntamente com o nosso presidente, convoquem 

a comunidade, tragam para essa Casa, vamo faze uma reunião com o pessoal, vamos ver a melhor 

forma de favorecer o pagamento dessas parcelas do calçamento. Eu acredito, né colega Jaques, que 

você se pronunciou na Sessão passada, aqui, se o povo se uni não existe parcela de trinta reais. 

Existe de vinte, de quinze, de dezoito, de dezessete, praquelas pessoas pobres que querem cumpri 

seus compromissos. Isso eu tenho plena certeza! Basta pedir um amparo judicial. Isso aí pode ter 

certeza que essas parcela existe, e pode ser parcelado em sessenta meses, sim. Também, senhor 

presidente, aqui tá o nobre secretário das Obras, Henrique, e foi um pedido que uma pessoa me fez, 

lá do Carovi, o seu Zeferino, o Bingo...o Bino, pediu. Claro, dentro daqueles oitocentos e quatro mil, 

né, tinha que rola aquela estrada até os areieiros, até a ponte. Pelo jeito não foi passado o rolo. Pra 

carro pequeno é muito difícil. Talvez não seja seu...sua tarefa, sua responsabilidade. Mas, 
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acreditamos, que o nosso Executivo possa dá uma mão. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

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

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

comunidade que faz presente, e a...a 87.9, meu boa noite a todos os ouvintes. Senhor presidente, por 

que eu sempre digo, eu gosto quando o secretário vem aqui, que eu cansei de dize, eu digo eu nome. 

Esses dia o vereador Antonio falo, não sei...não sei se, me desculpe se não foi o vereador Antonio, 

que mencionaram e mencionaram o nome do Serginho e não falaram do Henrique. Eu disse fale o 

nome do Henrique, ou tem medo de fala o nome dele? Por eu não tenho medo! Eu falo o nome! 

Quando é a pessoa, é a pessoa. Não interessa quem seje. Eu...obrigado, Jairo, pelo elogio ali ó. Por 

que, quando eu fui secretário de Obras, eu fiquei um ano e um dia, e nunca...tem pessoas aqui que, 

até o seu Valdir tá aqui, que nunca chegou e me disse assim: “Jaques, me faz um serviço?” E eu 

nunca disse que não. Eu dizia tal dia eu tô lá, e tava. Sempre teve. Agora se eu dissesse que não 

dava, eu dizia: Não dá! Eu não posso! Tal dia eu não vou! Eu dizia isso. E o que acontece, hoje, não 

é...é o contrário. Por que eu sempre digo assim, primeiro nóis tem que faze pros nosso produtores 

que pagam nós aqui. Depende do transporte escolar, bacia leiteria. Por que um exemplo eu tenho, o 

seu Antonio da Silva, votou pro seu Osvaldo Froner, ele me disse, e disse pro Gordo, esses dia, lá no 

assentamento Nova Esperança, que é o vice-prefeito. Faz dois ano e seis mês, que a Administração 

Osvaldo Froner tai. Antes tu falo três ano. Não, é dois ano e meio, arrecém nóis temo. Falta um ano e 

meio. Nunca mais entro uma patrola na propriedade dele. Nunca mais! Isso ele disse pro Gordo, lá no 

assentamento Nova Esperança. Daí eu não sei o quê que tá de bem e o quê que tá de errado. Por 

que eu quando fui secretário, o Álvaro era e é o mesmo funcionário da Prefeitura, em três mês que eu 

tive lá, nós compremo uma patrola nova. Dinheiro das Obra, recurso próprio. O Anauri era o 

coordenador de estrada. Dia vinte e seis de dezembro de dois mil e sete, foi iniciado o as...o 

calçamento, com o apoio de toda a comunidade, aqui do...que era aquela pedra. Todo mundo pediu. 

Recursos próprio. Agora, eu acho bom nóis vim aqui dize, eu botei trinta mil carga de pedra, como tu 

falo, mas tem que dize uma coisa: oitocentos e quatro mil, do Governo Federal. Nenhum...só a 

contrapartida com os maquinário do Município. Daí eu me pergunto, secretário: tu tá fazendo as coisa. 

Ninguém diz...pode dize que não. Por que eu sempre digo: quem paga o pato, aqui, é o secretário de 

Obras. Eu te falei o ano passado e eu te digo, de novo. Por que tu disse assim: “O prefeito, que 

manda na Secretaria.” Não! Quem manda na Secretaria de Obras, é o senhor, como secretário. O 

secretário, eu acho que tem que te...e o prefeito quer faze tudo. Só que ele não sabe os problema que 

tem na Secretaria. Ele quer colhe voto, mas ele não sabe colhe voto, ele esparrama. A verdade é 

essa! Então...por que eu acredito que tudo que é feito, o pessoal vê. Mas o que não é feito o pessoal 

enxerga muito melhor, ainda. Por que eu...tem uma retro. Então o exemplo o senhor tem ali que tem 

uma retro, que era tracionada, uma retro nova. Essa retro tem uns seis, sete ano de uso, não presta 

mais. Vai trinta mil pra monta, faz um ano que tá parada. Tem um caminhão que faz um ano que tá 

parado. Tem uma patrola, tá lá, faz cinco mês numa propriedade, que é do vice...do prefeito de 

Bossoroca, o seu Ade, tá lá. Isso aí...é...quando não funciona, pega a traz pro pátio público. Não deixe 
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nas propriedade dos outros. A minha preocupação é essa! Por que é dinheiro público. É dinheiro de 

todo mundo. O que contribui com um real, ou com cinquenta ou com cem mil, é dinheiro público. Essa 

é a minha preocupação! Denúncia de pedreira eu não tenho medo. Por que o Léo deu pedra, pra 

encascalha a entrada da propriedade dele. E depois que vocês cascalharam, saíram da entrada da 

casa dele, até em cima, ele disse que tinham denunciado, pra não dá mais pro assentamento. A 

mesma coisa o prefeito fez com a  pedreira boa, que tinha aqui. Que ele tem uma pedra boa, que 

botaram aqui nessas rua, que não precisou bota pedra cupim, em cima. Quando foi pra vende pra 

Castilho, dava. Quando foi pra cede pro município, no outro dia, diz que denunciaram a pedreira. Mas, 

até hoje, não veio ninguém ali. Por que nem a pedreira do município não é legalizada, e tiraram pedra 

dali. Essa é a minha preocupação! Quando é pra cede, ajuda alguém, daí não pode. Não sei eu...o 

Léo era secretário, quando fizeram a saída dele, não tinha mas, que denunciaram a pedreira. É 

simples de tu faze as coisa. Promete e depois não faze. Que nem do...daquela rua lá, é a terceira vez 

que botaram pedra, tiraram pedra, botaram pedra e tiraram pedra. Eu falei pro prefeito, tu sabe, o 

Álvaro tava lá, no mínimo gastaram dez mil reais, só na base, de cem metro. Um minuto da vereadora 

Regina. Essa é a minha preocupação! O ano passado disseram que tava pronta a base. Arrancaram 

toda a pedra, puxaram pedra três dia, rolaram, esparramaram, deu errado, botaram pedra, de novo, 

tão, até hoje, batendo, de novo. Se fosse soma em combustível e pedra, e maquinário público, no 

mínimo, numa rua, de cem, duzentos metro, no mínimo, em combustível, dez mil. Por que todo o 

tempo que foi feito, que é ali da Igreja, entre o Malheiro, que é perto da minha casa. Então, tem coisa 

errada, tem. Não é eu que digo aqui. Por que a população cobra de nós, como vereador. Tu foi 

vereador. Tu sabia. Tu...tu é...quantas vez tu falo que era duns mais crítico que tinha aqui dentro, do 

tempo da Administração. Eu não era vereador, não era nada, aquela época. Mas, tu sempre criticou! 

Tu disse que era...era um dos cara mais crítico. E tu foi o único secretário, que tu é secretário, hoje, 

que uma veiz eu te perguntei, lá na estrada, aonde que tem que bota pedra? Tu tinha o transporte 

escolar, que é os cara que sabe onde tem os maiores problema. Tu chegou e disse na secretaria, foi 

pra dona Cassanta, que era secretária, eu nem sabia, eu não tava junto. O único secretário que, hoje, 

me pergunto e me disse. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Boa noite presidente, boa noite colega vereadora, colegas vereadores, e 

a comunidade que está aqui, secretários, e vocês, que estão em casa nos ouvindo através da rádio 

87.9, a nossa Cipoense FM, a rádio comunitária. Eu vou começar, hoje, é...pegando uma parte da fala 

do colega Érico, lá do Coronel Neri. Nós costumávamos chamar, não pra ele né? Mas nós...pra ele eu 

já chegava a dizer: Coronel, né!? Ele foi muito parceiro da escola, nos meus quinze, dezesseis anos à 

frente da escola, e, então a família do seu Neri, o Tinta, o João, o Toco, o Valdoir e a Rejane, que é 

colega, nossa, na escola, é...devem tá sentindo muita falta do pai Neri. E nós, como...como, apenas 

amigos, sentimos bastante. Procuramos, na época, quando ele soube que estava doente, dizer da 

gravidade da doença que ele tinha, e ele, a maneira dele, enfrentou a doença, apostou que ele era 

mais forte que a doença, e, infelizmente, ela, realmente, foi mais forte. Mas os familiares sabem, e a 

herança que o seu Neri deixou, tá nos...nos meninos e naquela moça, na Rejane, esposa do Pingo, 
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dos netos, do exemplo de pai e de avô que foi. É...hoje teve o Henrique, aqui, conversando com 

vocês, com nós, a comunidade, e aí você tem que...tem que tomar algumas notas, que...discutir esses 

valores. Por exemplo, quatrocentos mil, trinta quilômetros. Oitocentos e sete mil, cento e vinte e nove 

quilômetros, mais bueiro, mais ponte. Isso são números. São números, né?! Agora, quem tem que 

fazer essa interpretação...outra coisa assim ó, que eu...é...é interessante recurso público, é...recurso 

do Governo Federal, é recurso que veio pro nosso município, pra ser implementados e gasto, aqui, no 

município, pra fazer melhorias pra o nosso município. Eu, por exemplo, pro Jaque, eu me lembro que 

uma vez eu pedi, não pra mim, foi lá no seu Meneghini, lá na...na...no...na lavoura da dona Amália. 

Me ajuda lá, como é que é o nome lá, na dona Amália lá, né?! Uma questão de uma estrada, lá, pra 

nós saí. Prontamente o Jaque tava por ali e fez. Mas, também, Jaques, é...é...nós temos que dize que 

nós, durante oito anos, nove anos, nós não tínhamos estradas pra sair do Carovi, dia de chuva. Hoje, 

nós temos. Nós não tínhamos! Lá tem o...o homem que compra soja, lá, o Bilibiu, ele não...carreta não 

saía carregada de lá, nunca. Nem um caminhão no toco saía. Hoje sai. Tá ruim pra carro pequeno? 

Tá! Eu, por mim, não tinha empedrado as estradas. Eu nunca precisei de pedra pra estrada. Agora, 

pra escoa a produção do município, tem que ter pedra. Tem que ter buraco, tem que ter pedra, tem 

que ter...soltando pedra. Agora, precisa ter estrada, pra pode saí. Agora, nós não tínhamos. De moto, 

cansou do Alcides Meneghini, carrega a minha moto e leva até a beira do asfalto. Isso não foi nem 

uma, nem duas. Eu andei cinco anos de moto, amigo Jairo, nós vamo ter que conversa, já vou 

conversa com o senhor, também, né?! Durante cinco anos, né, com a moto carregada em cima duma 

camionete. Hoje, se eu tivesse a minha moto hoje, eu saía à hora que eu quisesse, lá, daquela 

estrada lá. Sem problema nenhum. Então, lá, nós temos estrada. E isso, Henrique, mal ou bem, né, 

tem a história dos seis mês que você demorou, é...tro...sabe tem muita inexperiência sua, do jeito que 

você trabalha. Sabe, tem muita coisa. Mas eu, do meu modo assim, eu acho que você tá tocando o 

seu barco, e eu, tomara que você continue secretário até o...até o último dia do...do...do...do...desse 

nosso governo. E, depois, quando nós nos reelegermos ele vai e convida o senhor, né!? Jairo, você 

foi infeliz nas tuas colocações! Por que você tenta colocar palavras, né!? Você é especialista nisso. Eu 

jamais disse assim do jeito que você botou. Eu disse que, pra atender do jeito que você quer as 

coisas, tem que ser san...tem que ser um “São” tem que ser “Super”, por que você é muito exigente. 

Você tem dois pesos e duas medidas. No seu governo, é um peso. Nesse governo, é outro. Então, 

você foi infeliz nas suas colocações, né?! Eu jamais disse daquele jeito. E o título que você deu 

pra...pra...pro homem, lá, você é que sabe. Agora, tem...tem...não pode coloca palavras nas boca do 

outro. E eu volto daqui a pouco pra nós continua essa discussão. Muito obrigado. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com quatro minutos, pois 

cedeu um minuto de seu tempo regimental ao vereador Jaques Freitas.  Boa noite senhor 

presidente, meus colegas vereadores, comunidade, aqui, que se faz presente. Em especial aos 

ouvintes da 87.9, que daqui a pouquinho estarão nos ouvindo. Ah...em primeiro lugar eu, também, 

gostaria de comenta o triste falecimento do seu Neri. Uma pessoa que eu conheci, que eu aprendi a 

admira, também, e a toda a sua família. Capão do Cipó, principalmente a comunidade do Carovi, 
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quando foi dito aqui, por alguém, foi...perdeu uma grande pessoa. Meu...meus sentimentos aos 

familiares e aos familiares do senhor Flores, também. E fala um pouco de coisa boa, sobre a festa da 

Igreja, né, domingo. Foi uma festa muito bonita, bem organizada, a comida, assim, tava excelente, um 

banquete, realmente. A população de Capão do Cipó participou bastante. Eu acho que foi a...a maior 

festa que eu participei, da Igreja, aqui no nosso município. Então, quem organizou está, realmente, de 

parabéns. E eu não posso deixa de comenta alguma coisa, também, a respeito do teu 

pronunciamento, secretário Henrique. Em primeiro lugar eu gostaria de agradece a tua presença aqui. 

Ah...e como tu disse que tu deita e dorme, tranquilo. Eu acredito. Por que eu, também, quero acreditar 

na tua honestidade e na tua capacidade, confio, também. Mas que a tua Secretaria não vai 

bem...algumas coisas estão erradas e eu tenho certeza que isso é alheio ao teu querer. Por que eu fui 

secretária e eu sei como é que é. A gente coordena muitos funcionários, e alguns desobedecem 

algumas ordens da gente. Isso acontece, realmente. E um exemplo disso que eu te digo, assim ó, 

uma noite eu estava jantando na casa do Adelmo, e na vinda, era quase dez horas da noite, e a 

camioneta da Obras cruzou pra banda do Carovi, com os tanque de combustível atrás. Então, dez 

horas da noite! Eu não fotografei, por que não deu tempo. Não comentei aqui, por que não teria como 

prova. Então, a gente sabe de coisas que não...que não tem como prova. E como tu disse, aqui, pra 

dar nomes aos bois, eu gostaria. Só que, as vezes, as pessoas contam, são CCs da Prefeitura, que 

contam as coisas. CCs, não são nem concursados. São CCs, nomeados pelo prefeito. E dizem: “Por 

favor, não dá o meu nome!” Então, a gente não pode dize. Como...como eu sei que um CC falo, que 

tem um funcionário da Secretaria de Obras, que viajo, não trabalho, volto, coloco o dia como 

trabalhado, e, ainda, coloco hora-extra. Sabe, isso...eu sei que é verdade, mas não posso prova. 

Então, e jamais, poderia dize o nome dessa pessoa, entende? Ele é um CC. A qualquer hora ele pode 

ser colocado na rua. Ele não é um concursado. Então, as coisas acontecem assim. E desse...e dessa 

carga de pedra, que eu não entendi, que saiu mais barata, do que na época do seu Serafim. Isso 

do..da...da honestidade do seu Serafim, eu não tenho dúvida alguma. E eu tenho certeza que todos 

que estão aqui, da honestidade dele, ninguém tem dúvida. Ninguém! Da honestidade dele. Dele 

ninguém diz que não pagou conta, que deve, que negou conta. Jamais eu ouvi fala coisas assim. 

Então, se foi feito isso aí, foi, talvez, por que essa empresa...foi uma licitação, e ela ganhou, e a 

Prefeitura não participou do trabalho. Como aconteceu com essa dos oitocentos e quatro mil, que a 

Prefeitura participou bastante. Esse calçamento que tá acontecendo agora, também, a Prefeitura tá 

participando. Eu li ali. Então, assim, automaticamente sai mais barato. Vai sair mais barato. Por que a 

Prefeitura tá participando. Tá trabalhando, também. E assim ó, ah...ouvindo os meus colegas, assim, 

pedi assim, meu...ah...meus discurso, aqui, como vocês devem ter notado, mudou. Só que assim ó, 

eu queria dizer pros meus colegas que, também, vira o disco, um pouquinho. “A oito anos não foi feito 

isso! Ah, esperaram oito anos!” Mas, gente, vocês batalharam, vocês tão na administração, o prefeito 

recebe, mais ou menos, oito mil reais, vice, quatro mil, secretário, três mil e trezentos. É pra trabalha! 

É pra faze alguma coisa! Ou vocês não queriam fazer nada? Tem que bota a mão na massa! Tem que 

trabalha! Alguma coisa ia sobra pra vocês faze. A administração anterior, ruim ou bem, como vocês 
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avaliaram, começou o município. E vocês tem que dar continuidade. Problemas vão existir sempre, e 

é pra isso que tem o prefeito, secretariado e vereadores. É pra trabalha! Pra resolve os problemas. 

Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-

presidente.VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): Senhores vereadores, vereadora, público aqui 

presente, secretário, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, deixa os pesares da...da família 

do seu Flor, do seu Neri, a toda a família, aos familiares, tanto...qual, os dois eram meus amigo. 

Principal...o seu Flor, até era mais que...um vizinho, as vez, até mais que, até, a família da gente. 

Morava do lado de casa. Então, era isso. Eu queria dize, que eu botei aqui nessa Casa, sobre o 

Carovi, um...a hora que termina esses asfalto, aqui, se há a possibilidade do...do nosso governo, 

Osvaldo, faze um...nem que seja na frente da Escola. Se pude faze pra trás, também um...um 

recapamento, um asfalto lá, como tá fazendo, aqui na cidade, lá na...pra trás. Nós fizemo um monte 

de promessa, pro Carovi. Não fizemo, ainda. Mas tenho certeza que nós, fazendo já isso aí, já fica 

excelente, que o governo dá...dá um jeito de...de faze. Nós tinha prometido patrulha agrícola, Posto 

de Saúde, ambulância. Se não ir a ambulância, nós fazendo isso aí, o pessoal fica contente. Tenho 

certeza, aquela comunidade. E queria dizer, também, ao colega Jairo, que o rolo foi passado, sim, no 

Passo do Tibúrco. Eu acompanhei aquilo lá. Ah...foi passado. Foi passado, que eu acompanhei aquilo 

lá. Lhe deram a informação errada, como eu já...O Vereador Jairo pede um aparte. O vereador 

Sergio diz: Pode...O vereador Jairo diz: O seu Zeferino me procurou, hoje, que é o Bingo, todo 

mundo conhece. O vereador Sergio diz: Quem? O vereador Jairo diz: O Pingo, Bingo, Bino...Bino. 

O vereador Sergio diz: Não, mas então ele não viu passa o dia que passaram. Ele não viu passa! 

Por que foi passado, te...te dou certeza, colega, que eu...eu participei. Eu participei 

daquela...da...da...daquela obra, lá, e foi feito todo o...coisa. E até foi passado uns dia com chuva, né? 

Até foi onde ficou melhor, a parte pra baixo, pra banda da ponte. Ficou...melhor. Era isso e devolvo a 

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

CHAVES JARDIM (PP): Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, colegas vereadores. E quero 

transmitir a família enlutada, voto de pesares a todas as famílias, que ocorreu a perca de seus entes 

queridos, neste município de Capão do Cipó. Portanto, eu venho aqui a essa Tribuna, senhor 

presidente, e...dizer a vereadora Regina, aqui, parabéns, vereadora, então, pelo seu belo discurso. É 

desta forma, então, que nós temos que agir aqui, né!? E convido todos nossos vereadores, pra que 

use desse nicrofone, levando uma mensagem aos munícipes de Capão do Cipó. De trabalho, de 

honestidade. Esta é a forma de nós leva a sintonia da nossa 87.9, através da Câmara de Vereadores, 

pra o nossos munícipes de Capão do Cipó. Portanto, secretário de Obra, Henrique 

Nascimento...Henrique Lima, descurpe a palavra. Henrique Lima, tivemos o Passo dos Brum, oito 

ano, não foi feito. Em sete, oito meses de governo Froner, está que é um asfalto, até hoje. Entre Rios, 

está de ponta a ponta. A 377 à sede do município, está que é um asfalto. Temos uma ponte que 

nunca estivemo...estivemo...este...temos, agora, no governo Froner. Então, eu convido meus colegas 

pra que nós, olhamos com bons olhos pelo que está sendo feito. E lhe agradeço, secretário, pelas 

palavras que o senhor colocaste aqui nessa Casa, que, em breve, estará nos nossos assentamento. 
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Eu sei que tem pessoas, ou que tem vereador, que diz que eu falo muito nos assentamento e o Entre 

Rios. Nasci e me criei no Entre Rios, com muito orgulho, e tenho que fala pelo Entre Rios. E tenho 

muita responsabilidade com os meus queridos assentamento. E eu lhe cobro e lhe peço, pra que o 

senhor nos ajude levar a qualidade de estrada aos pequeno produtor que vive da bacia leiteira. Esse é 

o sustento da sua família, e nós precisamos, secretário Henrique, de melhoria ao pequeno produtor. O 

senhor está fazendo um ótimo trabalho. E acredito que muito irá fazer, pelo Capão do Cipó. Eu quero, 

aqui, dizer, também, que foi feito uma estrada, que em oito ano não se foi feito, do seu José Roque 

Alfeu, lá no Entre Rios. Estrada que o seu José Roque Alfe, tem os seus filhos, que são da Polícia 

Federal, que são da Polícia...da Brigada Militar, tem os seus bons carro, tem uma boa...uma boa vida 

digna, os guri. Não tem como chegar até a sua propriedade. E, hoje, tem uma qualidade de estrada, 

com chuva ou com tempo seco, seu secretário. Então, este aí é o exemplo de trabalho. O trabalho 

está sendo feito. O trabalho está exemplar. Vamos fazer muito, e nós temos que se associa. Se nós 

não se associa, nós vereador, com o Executivo e com os secretários, nós, somente, critica, aqui, e 

nós acha que tamos construindo, nós não estamos construindo, né? Talvez nós estamos perdendo. 

Por que nós não levamos uma mensagem de otimismo aos munícipes de Capão do Cipó, e a nossas 

comunidades do interior. Concordo, meu amigo Álvaro, né? Isso é a verdade que nós temos, Álvaro, 

de levar às pessoas do interior, aos pequenos produtor, que necessitam, né, de uma carga de pedra. 

Esta é uma obrigação nossa. Também, eu quero aqui, secretário, através da Secretaria de Saúde do 

Município, da Secretaria da Assistência Social, comunicar a todas as mães, os pais, que, amanhã, é o 

último dia para a pesagem das pessoas e das crianças para o Bolsa Família. Não deixe mamãe, não 

deixe papai, perder, amanhã ou despois, o seu benefício, por motivo de não vir até o Posto de Saúde 

para pesar a sua criança. Este é um compromisso de pai, é um compromisso de mãe, de manter o 

seu Bolsa Família, né? Então, eu quero convocar, fazer um pedido, encarecidamente, a todas as 

mães que compareçam até o Posto de Saúde do nosso município. E, hoje, portanto, senhor 

presidente, está aqui, a qual a vereadora Regina, também, elogiou, aqui, o projeto-sugestão que a 

gente está colocando nesta Casa, sobre a insenção de cobrança do IPTU, às pessoas idosas. Então, 

hoje, vai a votação, e nós devemos...é esse o trabalho que nós devemos faze. É leva melhoria às 

pessoas. É esse trabalho que nós devemos de tentar, pelo menos, insentar as pessoas do IPTU e de 

outros pro...probrema que virá às pessoas do interior, também, e da cidade. Meu muito obrigado, 

senhor presidente, e volto no meu tempo de liderança. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Hoje eu não consegui falar com a Secretaria da Saúde, mas até quando eu tava 

sabendo atendimento pediátrico não tava acontecendo no...no Carovi, ainda. Bom... agora, 

sim...é..não, então, as pessoas que me ligaram, de lá, até elas não estão sabendo, mesmo. Mas que 

bom  então que o pediatra está atendendo lá  no Carovi. alguma coisa tá mudando, alguma coisa tá 

acontecendo na Secretaria da Saúde.  E eu só queria comentar a respeito, que eu  cheguei num 

determinado local, ah...esta semana, e daí, propriamente ontem,  estavam comentado que no rádio foi 

dito que alguns prefeitos estavam vindo aqui no Capão do Cipó  aprender com o prefeito Froner, de 

como se administra um Município. E, eu ouvi, pausadamente,  só  que daí no meio da conversa 
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começaram a coloca outros assuntos, e eu como vereadora me manifestei e coloquei que...ah, que 

sim, que eu sou a favor do trabalho que tá acontecendo  pro bem do povo de Capão do Cipó.  Jamais  

vou vota  e nunca votei nada contra que fosse prejudicar o povo aqui. Porque se é pro bem do Capão 

do Cipó, que bom. Porque eu também moro aqui, e quero um Município melhor pra mim viver. Mas 

fiquei sentida assim ó, será que o prefeito Froner não colocou, também, não tá ensinando de como 

subir a folha de pagamento? Que está criando mais cargo, coisa que não precisa? De que ah...no 

próprio setor de Obras, vou falar que o Luiz Henrique tá aqui, algumas máquinas estão a um tempo 

estragada? Nas  licitações que não andam? Então, nas inúmeras viagens que ele faz? Isso ele não tá 

ensinando! Então, fiquei extremamente magoada de que, como a...a notícia sai no rádio, e algumas 

pessoas, inocentemente, acreditam. Era  isto e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Eu...colega  Jaques. Primeiro o presidente, né?  

Colega Jaques, veio um papel lá pra minha escola, do governo Dilma e o Governo Tarso, pra que nós, 

e eu estou elogiando, é...possamos fazer um programa de ação articulada. E já aproveitando que 

você está aí, Álvaro, precisa um monte de documentos, precisamos de...da sua ação lá. Então, do 

jeito que as coisas estão sendo colocadas, acredito, que as coisas aconteçam mais fácil lá na minha 

escola. Não na minha escola, na escola Macedo Beltrão, mas em qualquer escola do Município. 

Henrique, é...melhora a estrada pro Município que tem mais de mil quilômetros de estrada, é o 

objetivo da administração e de quem quer que seja de prefeito. Daqui a cinquenta anos, acho que não 

tanto, vinte anos, o prefeito vai estar, e quem estiver aqui neste lugar, vai estar pedindo estradas e 

pedras e tal, né! E depois vamos fazer que nem no Município de Teutônia, ali na serra gaúcha, que 

tudo é asfaltado. Mas aqui o negócio é estrada boa, escoar produção. Tá?!  Então, tem problemas? 

Não tem lugar que não tenha problema! Então, o senhor toque o seu barco, o senhor trabalhe. 

Prestou esclarecimentos aqui. E que as coisas, é...não é...o telhado da gente, se a gente atirar pedra, 

também merece atirar pedra no telhado da gente. Mas tem que ter...ter essa tranquilidade, e trabalhar, 

não é!? E pra terminar, colega Jairo, eu disse que eu voltava (risos) né?  É assim ó, é a pior coisa que 

tem, é quando tentam colocar palavras que você não disse, no cara. E eu não falei as palavras do 

jeito que você disse, Jairo. E isso ficou feio pra você. E aí as pessoas dizem: “Mas aquele ‘cara’ tem 

que tomar umas ralhadas, né?! (risos). Mas quem sou eu pra...pra ralhar?  Eu tenho assim: eu acho 

que a gente tem que esclarecer as coisas. É... é Jairo, não pensa que é fácil ser Governo. E  quando 

você foi governo, quando vocês foram oito ano Governo, vocês também fizeram coisa que merecia 

ser apedrejadas e serem falada e serem cobrados, não é?! Então, e também quem sabe até eu tenha 

cobrado coisas que, na época, o prefeito achava impossível de fazer. E tem coisas, hoje, que você 

cobra, sai cobranças aqui, que é impossível realizar, de se resolver com a rapidez e com a 

necessidade, e com a premência que se quer. Se o Henrique pudesse, ele tinha dez caçamba 

trabalhando, quatro, cinco patrola, oito  retro escavadeiras. A saúde tinha mais ambulância, mais 

médico. A Educação tinha mais transporte. Era tudo melhor. Só que a gente tem que fazer aquilo que 

a gente pode, com o dinheiro que se tem. Essa é o objetivo. Então não é... O “São Froner”,  que eu 

usei naquela expressão, foi porque você disse que tem que fazer tudo, e não é tão simples assim, 
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amigo Jairo Charão. Obrigado. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada 

PMDB:  O vereador não fez uso de seu tempo de liderança. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder 

de Partido PP: Eu...eu volto aqui a essa Tribuna, senhor presidente, eu, sinceramente, gente. Olha, 

eu terça que passou, eu saí aqui da Câmara triste assim, ó. Triste aborrecido, vereador Ibanez, 

porque quando se passou pela mentalidade de vereadores, eleito pelo povo, usar o nome de duas 

pessoas ilustre do Município: “São Froner” e “Papa Serafim”. Gente eu fiquei tão triste, tão magoado, 

porque são pessoas que um está no Governo, o outro passou pelo Governo. Eu acho assim ó, 

lamentavelmente gente, eu acho que nós devemos assim ó, mais respeito às pessoas, mais respeito 

ao ser humano, entendeu?! Se o atual Governo, que tá no Governo, está fazendo, o Governo que 

passou fez também. Então nós devemos respeitar estas pessoas. O que está no Governo e o que 

saiu do Governo, fez um belo de um trabalho. Não estamos aqui pra dizer que não. Mas nós devemos 

de respeitar o nome destas pessoas. Uma questão assim, também eu me deparei agora, aqui, assim 

ó...é sobre a questão que ninguém de nós está tirando a honradez das pessoas. Jamais nós 

te...tiramos a honradezes dos seres humanos, né?! De forma alguma, né!? Porque eu terça que 

passou, senhor presidente, eu fiquei tão triste, novamente, quando aqui o vereador e meu colega 

Jaques dizia que pobre tinha a mente curta, vereador Jaques. Eu fiquei tão triste porque eu sou pobre, 

e eu represento a classe pobre, né!? Eu fiquei tão triste e aborrecido, vereador Ibanez, quando meu 

colega disse que pobre tem a mente curta. Será que eu tenho a mente curta, gente? E eu represento 

a crasse pobre, né?! Eu represento o povo do interior e a crasse pobre. Muito obrigado. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Presidente, também quero deixar aqui o meus voto de 

pesar a família do seu Florzinho, uma pessoa muito querida na comunidade, tanto aqui do nosso 

Município, que...que tava chegando aí, né? E...e o seu Neri Garcia  Ávila, também, lá  do Carovi. 

Essas duas famílias meu voto de pensar a eles. Também o pedido, presidente, é...foi  feito hoje, uma 

senhora me colocou, que é da água lá pro seu Lori. E me fez este pedido, pra mim, pra ver se 

encaminha o pedido pra ser colocado água pra ele que tão com dificuldade. Colegas vereadores, a 

respeito da cobrança que tá chegando a esta Casa, o projeto de sessenta vezes.  Eu acho que 

deveria ser feito uma reunião, porque eu não tava na reunião acertada com o prefeito Municipal e a 

comunidade. Mas que fosse discutido com a comunidade do Capão do Cipó antes de qualquer 

decisão, essa Casa, a ser tomada. É minha opinião. Também quero aqui, é...Álvaro dizer o motivo de 

tirar pedra e colocar pedra naquela  rua que tão tirando lá. Hoje eu tive vendo com o seu Álvaro é...é 

que as cargas tão contaminada,  pedra com barro e tem que ser tirado. Porque se colocar pedra em 

cima daquela pedra com barro que tá lá, certamente, vai dar danos pro asfalto futuramente. Então é 

um transtorno a malhor a ser feito. Também quero agradecer aqui o seu Paulo, não se encontra mais 

aí, pelo favor que me prestou no dia de ontem, pra deixar registrado nesta Casa. E, secretário 

Henrique, finado Laudelino, oito anos que a gente fala no passado, mas a estrada dele cedeu pedra 

pra todo o Capão do Cipó. Foi feito a estrada dele, e aquelas cinco moradores. Agora, isso eu não 

posso esquecer, porque ele deu pedra pra todo o Município. Cedeu, inclusive, pra essa avenida 

principal. Mas foi feito, agora. O meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 
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CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor presidente. Claro, nobre secretário, de repente 

passaram o rolo lá na época que fizeram, né?! Já faz alguns meses. De repente a estrada está ruim. 

Então que verifique a possibilidade de rolar aquela estrada, novamente. Por que, quem me falou não 

mente. Seu Bino, lá do Passo Tibúrcio, todos conhecem. Uma pessoa muito honesta, uma pessoa 

séria. Parabéns Jaques, teu governador do Estado, nosso governador, porque nós temos no governo 

agora. Ah...parece que tá estudando a possibilidade, né, de fazer um Bolsa Família regional, aqui, 

pros gaúchos. Então, acredito que vai trazer inúmeros benefícios praqueles pobre. Vai ficar mais 

localizado aqui no Estado, e fica mais fácil, então, de classificar quem merece o Bolsa Família. Senhor 

presidente, me associo ao teu pedido de asfaltamento ou calçamento, porque o povo do Carovi, lá, 

merece. Acredito que será bom pra eles, né!? Álvaro, meus parabéns! Na nossa gestão tu teve um 

empurrãozinho, agora, mais um, chegou a engenheiro. Parabéns, engenheiro Álvaro! E, aqui, senhor 

presidente, não tem como eu, nobre colega, eu falei apenas num Santo. Tu falou em dois Santo. E é o 

título que eu considerei pro nosso Serafim, em oito anos aí pegar uma cidade do zero “Papa Serafim”. 

E o quê que tem isso? “Papa Serafim Primeiro”, pelo que ele fez pela nossa comunidade do Capão do 

Cipó. Oito anos na administração, mais uns seis na frente da comissão emancipacionista. Oito e seis 

são quatorze anos, fora o que ele fez, anteriormente, pra comunidade do Capão do Cipó, que todos 

sabem. Então...!? Meu muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Mesa. Até a próxima 

Sessão. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O vereador 

passou vinte segundos do tempo regimental de dois minutos, sendo que agora o senhor 

presidente o avisa que ficará com um minuto e quarenta segundos de tempo de liderança. 

Senhor presidente, é rápido. Eu vim pedir, já que o secretário taí, que foi feito o poço negro, da dona 

Vilma no assentamento, mas não foi as pedras. E tem a mãe da Jussara, que faz, diz que, quatro mês 

que pede umas cargas de pedra pro poço, que  desmoronou, é ali na frente, que seja levada a carga 

de pedra. E o seu Hilário Khum, também é poço negro, pedra.  E o Maurinho agradece ao secretário. 

Ele disse: “Diz meu nome, Jaques!” E o Serginho pela estrada, que já faz um ano que ele pede e não 

fizeram pra ele, ainda hoje, lá. Ele disse: “Jaques, agradeça lá, por que depois eu acho que eles vêm 

e fazem”. Vereador Antonio, tu pergunta pro teu prefeito, Osvaldo Froner, que eu fa...não fui eu que 

disse que... não fui eu que disse. Quem falou foi o prefeito, pro prefeito que ele comentou isso. Ele 

falou pra um prefeito, e o prefeito me disse que pra pobre e o pessoal do assentamento eles vão faze 

no último ano, que pobre tem mesmo memória curta. O prefeito falou! Pergunta pra ele, ele vai ter que 

lembra o prefeito que...ele disse pra um prefeito. Eu...eu quero só... tem um cargo aqui...aí, pra ser 

votado, mais um CC. Mas coloque esse cara...não precisa  criar cargo, na gestante aquela que foi 

embora, que tá, eu acho que tá vago. E acho que no secretário da Fazenda, que era o vice, assumiu, 

bote no lugar. Tem dois cargo vago, não precisa cria mais um, tira mais dinheiro da folha de 

pagamento. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: INFORMAÇÃO, do senhor presidente, 

aos interessados em se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, da Câmara de Vereadores de 

Capão do Cipó, que as mesmas estarão abertas a partir de segunda-feira, próxima. Maiores 
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informações no site da Prefeitura Municipal e na Câmara de Vereadores. OF. GAB. 110/2011, 

enviando Projeto de Lei 035/2011. PROJETO DE LEI 035/2011, do Poder Executivo, que “ Cria o 

Cargo em Comissão ou Função Gratificada de Supervisor de Limpeza Pública ‘CC 2’ ou ‘FG 2’ e 

dispõe sobre as atribuições no âmbito da Lei Municipal n° 034/2002 de 14 de julho de 2002 e 

alterações posteriores e dá outras providências”. OF. N° 017/2011, da Secretaria Municipal de 

Administração, enviando Leis de n° 528/2011 a 533/2011, e Decretos de n° 026/2011 a 028/2011. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 022/2011, do vereador Ibanez Garcia ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

051/2011, do vereador Sergio Seifert ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 052/2011, do vereador 

Ibanez Garcia ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 053/2011, do vereador Ibanez Garcia ao prefeito 

municipal. OF. N° 019/2011, da Secretaria Municipal de Administração, enviando Projeto de Lei 

036/2011. PROJETO DE LEI 036/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio com a FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação 

do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências”. REQUERIMENTO, dos 

vereadores da Bancada do PP, solicitando ao senhor presidente, que envie ofício ao Executivo 

Municipal para que reenvie a matéria constante no Projeto de Lei 028/2011, de acordo com o Artigo 

156 do Regimento Interno, que foi rejeitado por essa Casa Legislativa. CONVITE, da Emater e do 

Grupo de Bem Com a Vida, com apoio do CRAS, para reunião com palestra a ser realizada no dia 18 

de junho, às 14 horas, no Clube Aliança, e será ministrada pelo senhor Télvio Bitencourt. MOÇÃO 

012/2011, dos vereadores aos familiares de Cândido Neri Garcia de Assunção. MOÇÃO 013/2011, 

dos vereadores aos familiares de Florinaldo Cortes da Silva. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: 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”, sendo que após debates entre os vereadores, o vereador 

Antonio Jardim pediu vistas de tal projeto para que seja acionado o governo e a comunidade para 

reunião aqui na Câmara de Vereadores, às 09:30 horas da próxima terça-feira. Após o senhor colocou 

o pedido de vistas em votação, sendo aprovado por unanimidade. PROJETO-SUGESTÃO 005/2011, 

do vereador Antonio Jardim, que “Dispõe sobre a isenção de cobrança de IPTU aos idosos”, aprovado 

por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 022/2011, do vereador Ibanez Garcia ao prefeito 

municipal, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 012/2011, dos vereadores aos familiares de Cândido 

Neri Garcia de Assunção, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 013/2011, dos vereadores aos 

familiares de Florinaldo Cortes da Silva, aprovada por unanimidade.  Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 21/06/2011,  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, 14 de junho de 2011. 

 

 


