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ATA N° 26/ 2011 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho 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 

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

senhor Presidente em exercício convida a 1ª Secretária para que faça a leitura da ata 25/2011, da 

Sessão Ordinária do dia 12/07/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente em 

exercício chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 

minutos e informa que está presidindo a Sessão de hoje, pois o vereador Sergio Seifert não se faz 

presente por motivo de saúde. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, 

colegas vereadores, colega vereadora, professoras lá da minha escola, que estão hoje, aqui, 

prestigiando a nossa Sessão. Demais presentes, motoristas, secretários, coordenadores, demais 

funcionários públicos, amigos. E vocês que estão nos ouvindo nas suas casas. Mais uma vez 

retornamos a essa Tribuna do nosso encontro semanal, aonde a gente faz uma avaliação, colega 

Ibanez, dos assuntos que foram notícia e que foram destaque, professora Rita, durante a semana na 

nossa Câmara, no nosso Município, no nosso Estado. E vamos iniciar falando da força demonstrada 

pela comunidade cipoense que esteve na reunião da BR, da nossa estrada, a RST 377, que, como 

vocês sabem, ou não sabiam e vão ficar sabendo, ela não teve uma conclusão definitiva. Ela nunca 

foi entregue, ou melhor, foi entregue, e isso faltou ser dito lá, foi entregue, mas inconclusa. E como ela 

está inconclusa, ela não consegue receber os reparos necessários e estamos do jeito que estamos 

vendo a estrada. E Capão do Cipó tem uma característica, quando mexe com a comunidade, quando 

a comunidade, realmente, precisa mobilizar-se pra conseguir algum objetivo sério, Capão do Cipó 

responde. Nós éramos, certamente, a maior comitiva que estava lá. Quem esteve lá acompanhou 

também, um desabafo do prefeito de Santiago. Quem estava lá ficou vendo que, se não for Capão do 

Cipó, nós nos mobilizarmos, Santiago tem outras preocupações bem maiores que a nossa. E olha que 

a nossa não é pequena, por que, afinal de contas, é o nosso corredor, é a nossa saída. Ou pra 287, 

pra Jóia, pra Ijuí, 285, pra nós sairmos. Então nós, e graças a Deus, ficou demonstrado ali, que Capão 

do Cipó tem que ter a sua unidade. E ali estava oposição, situação, ex-prefeito, secretário, todo 

mundo estava lá reivindicando pela nossa 377. Santiago já foi a nossa cidade mãe, hoje nós é que 

temos que nos virar com as próprias pernas. E isso ficou claro. Aconteceu, também, essa semana a 

Conferência da Saúde. Um evento importante, um evento significativo. Eu acompanhei na parte da 

manhã, e notamos, assim, a ausência da grande maioria dos nossos colegas vereadores, até colega 

da oposição, de manhã, eu não vi ninguém lá. Eu não sei se foi por compromissos assumidos, eu não 

sei se foi por descaso, ou por não dar o valor, mas eu quero acreditar que seja por compromisso. Por 

que na hora que se discute que, igual e aonde, e igual foi discutido a saúde de Capão do Cipó, 
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deveríamos todos estar lá. Eu não estive de tarde por que lá na escola, de tarde, também, a gente é 

necessário lá, e tínhamos que estar lá. Faltou participação. Hoje tá entrando nessa...nós vamos votar 

nessa Casa, hoje, a contratação emergencial de um professor de ciências, precisamos. Tem uma 

professora lá que...que, né, vai entrar em laudo, temos que contratar. Aconteceu essa semana, ontem 

e hoje, e continua amanhã e quinta na minha escola uma semana de formação dos professores. 

Todos nós envolvidos, Secretaria de Educação participando, a Secretaria da Assistência Social 

mandando a profissional, Glaucia, lá hoje, que fez uma belíssima palestra pros nossos professores. 

Hoje foi um dia interessante pra educação do Capão...do...do nosso Município, por que, afinal de 

contas, aqui temos todos alunos de todo o Município. E, também, ontem e hoje um mutirão na escola, 

seu Pedro, o Emílio, o Jader, o Miro, o Nego e o Márcio, oitenta e cinco por cento da diretoria do CPM 

trabalhando gratuitamente pela nossa escola. E, também, que eu gosto de falar da agenda positiva, e  

tô encerrando, presidente. Hoje começou o primeiro ensaio do nosso grupo de danças. E eu retorno 

com algumas explicações nos três minutos de liderança de governo, aqui pra essa Casa e pra vocês 

que tão nos ouvindo. Muito obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Boa noite vereador Jaques, ah...presidente em exercício, hoje. Boa noite meus colegas, em 

especial essa comunidade que se faz presente aqui, hoje, está nos prestigiando. E boa noite com 

carinho aos ouvintes da 87.9 que, graças a Deus, leva a todos os munícipes de Capão do Cipó tudo 

que é dito e tudo que é acertado, conversado, discussões, ideias, nesta Casa. Pra começa minha 

explanação, primeiro lugar, eu gostaria, assim, eu me acho na obrigação, principalmente com os 

meus eleitores e com a comunidade de Capão do Cipó, em virtude da minha falta no dia cinco. Eu 

faltei por que eu estava fazendo uma cirurgia, graças a Deus, não era uma cirurgia de saúde, era uma 

cirurgia estética. Ah... eu pedi pro meu colega de partido, vereador Erico, fala que eu ia falta por que 

estava fazendo uma cirurgia, e eu acho que ele se enganou, falou que era caso de doença. Eu até 

comentei com a secretária da Câmara quando eu li na ata, doença, que não era isso. Eu entreguei 

hoje os comprovantes, a nota fiscal do hospital da UNIMED de Ijuí, aonde eu fiquei internada. Depois 

complicou, eu dei alta e internei de novo. Trouxe o laudo do médico, e já, há dias, mandei descontar 

do meu salário esse dia de falta. Por que se é uma coisa que eu primo muito, é o dinheiro público, e 

se eu faltei, não foi por doença, foi por querer, um sonho que eu estava realizando, e eu não brinco 

com o dinheiro público. Jamais vou fazer isso. Então mandei descontar do meu salário, e eu gostaria 

de falar isso, por que eu acho que eu devo essa explicação às pessoas que me ligaram achando que 

eu tava doente. Então é isso. Mandei descontar do meu salário esse dinheiro por que foi uma coisa 

supérflua que eu fiz. E partindo pro nosso trabalho de hoje, eu prestei bastante atenção no que o meu 

colega Rodolfo falou. Fique bem contente que iniciou os trabalhos da dança lá, por que eu sou uma 

tradicionalista e incentivo muito isso. Quero dizer que eu não pude faze presente na...na Conferência 

da Saúde, motivo da cirurgia, mas eu sei que foi um grande sucesso. E senti, também, o comentário 

do pessoal que a...a falta do público ali presente. Mas como o colega Rodolfo disseste na semana 

passada a respeito, já acho que é a segunda ou terceira vez que tu falaste, colega, que foi feito uma 

pista de rodeio fora do nosso Município, na época da gestão anterior. E eu me preocupei com isso, 
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por que...procurei saber e foi feito uma hípica na propriedade do senhor Lamberti, na época, e esse 

proprietário pagou. Se vocês procurarem bem, irão encontrar recibo de pagamento. É dentro do 

Município, inclusive no ano...foi em...no mês de abril, e no dia dezessete de abril foi feito uma...uma 

corrida de cavalos, uma penca lá, em comemoração ao aniversário do Município. Eu procurei sabe, tu 

falou que foi fora do Município, eu fiquei assim, curiosa, não sei se tu...que pista que é essa. Se tu 

sabe, ou se tu pode dizer o nome. Por que se foi, foi...se foi feita fora do Município, realmente, foi feito 

coisa errada. Mas se tu sabe, tu pode até nos dizer o nome da pessoa, a quem pertence essa 

propriedade, se é fora dos limites do Município. E eu tenho um pedido de serviço, que seja 

encaminhado às pessoas responsáveis, ou um ofício direto pro prefeito, a respeito da água do Passo 

do Tibúrcio. Hoje eu recebi duas ligações, uma da Sandra dizendo que tá desde sexta-feira sem água. 

Inclusive ela me colocou que sábado ela ligou pro vereador Diego e ele não teria retornado, talvez, 

por que não tenha conseguido entra em contato com o prefeito, mas que ela tá indignada, que 

isso...essa situação não pode fica assim. Ela é uma pessoa que trabalha, que paga seu impo...seus 

impostos, e que ajuda o nosso Município a crescer, seja pouco ou seja bastante, ela é uma munícipe 

que trabalha, o mínimo de direito que ela tem é água. Inclusive ela chegou a me coloca, não sabe se 

é por que ela não apoiou a atual administração, que estão sendo castigados. Eu creio que não. Mas o 

responsável da água, não estou culpando os funcionários do DEMAC, por que, afinal, eles cumprem 

ordens de alguém. Mas que seja averiguada essa denúncia dessa senhora. A dona Nílvia, também, 

me ligou a respeito da água do Tibúrcio, que desse jeito não dá. Que se continua desse jeito é uma 

pouca vergonha. Então eu espero que a administração tome as devidas providências, urgentes. Era 

isso e eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O vereador não se faz 

presente por motivo de saúde. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero cumprimentar 

aqui o senhor presidente, demais colegas vereadores, jurídico dessa Casa e a nossa secretária 

Silvane. E cumprimentar a todos os senhores e senhoras que nos dão a honra de estarmos aqui, junto 

conosco nesta Casa do Povo. E cumprimento ao secretário Henrique Nascimento, secretário de 

Obras Luiz Henrique Machado de Lima, o qual somos quase vizinhos lá. Cumprimento os servidores 

que tão aqui presente, a nossa querida dentista, também, aqui radicada em nosso município, né? 

Cumprimento a todos que estão presente. Cumprimento, aqui, mais uma pessoa ligada a minha 

família, o senhor Dorval José Jardim. Seje bem vindo seu Dorval ao nosso Município, que muitas e 

muitas famílias Jardim está optando pelo Capão do Cipó para fixar a sua residência. Quero, senhor 

presidente, também aqui, dar votos de condolência, a gente lamenta, a gente sente no coração, sente 

na alma, quando perdemos um amigo, uma amiga, ou até mesmo um vizinho ligado ao nosso Capão 

do Cipó ou ligado ao nossos Município redores. Eu quero transmitir votos de condolência à família, 

aqui, Bueno do assentamento Nova Esperança, pelo falecimento, aqui, da dona Ivonete Bueno de 

Jesus, mãe de grandes pessoa, grande liderança, deixando seus filhos, netos, né? O Vardo, o Dadá, 

o Rodrigo, o Rogério e o Jair. Então eu transmito votos de condolência a esta família. A dor dolorosa 

que nós não esquecemos e sentimo muito, sabemos disso. Eu quer dizer, aqui, que hoje estive e 

mantive contato com os novos diretores da empresa Tamiosso. O seu Paulo Nicola gentilmente me 
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atendeu e marcamos para sexta-feira uma reunião juntamente com o senhor prefeito Municipal para 

que nós possamos rever as necessidade do assentamento Nova Esperança, do assentamento 14 de 

Julho e do Santa Rita. E eu conversando com o senhor Paulo Nicola levará ao seu sócio pra que haja 

uma possibilidade o mais rápido possive, de uma linha de ônibus para trafegar a nossa população dos 

assentamento, até a cidade do Capão do Cipó, e até mesmo Santiago. O interesse por parte do 

senhor Paulo Nicola foi muito grande, e ele disse que é o anseio dele expandir a sua empresa, né? E 

nós vamos, se Deus quise, conquistá-la junto com o seu Paulo Nicola, colega vereador Ibanez, pra 

que os nossos assentamento, temos gentes idosa, gestante, crianças, que merecem tanto um 

transporte digno pra chegar até a sua cidade de origem, e até a sua cidade de destino. Nós não 

podemos viver numa época que nós não temos um transporte. Isso é lamentavelmente nós ter um 

Município que nem Capão do Cipó e uma comunidade com mais de duzentas e cinco família, não ter 

um transporte no Município. Então, pelo menos, não vamos resorve todas as...as questões do interior, 

né? Mas vamos tentar resorver esta questão aqui dos assentamento 14 de Julho, Santa Rita e Nova 

Esperança. Este é o anseio meu, e também levei ao conhecimento do senhor prefeito Municipal, e, se 

Deus quiser, nós vamos tentar fazer o possível aqui pelo...os assentamento. Também meu caro 

secretário de Obra, e sempre digo assim, e tenho orgulho de dizer, meu amigo, meu vizinho e 

tradicional família Sinval Mateus de Lima. Gostaria, secretário, que o senhor tomasse providência e 

conhecimento, secretário Henrique, que o senhor encascalhasse a entrada lá no assentamento Santa 

Rita do senhor Melé, né? Seu José, lá, mas é mais conhecido por Melé. Ele está passando por uma 

dificuldade, secretário Henrique, com o transporte do caminhão do leite, e ele me pedia e me disse 

assim: “Vereador, leva ao conhecimento do nosso secretário lá, pra que possa ser feito isso aí”. E eu 

tenho certeza que o senhor, está chegando aí mais a contratação de uns caminhões, né, pra atender 

a demanda do nosso interior. Este é o objetivo do secretário, é resorver o pobrema das comunidades. 

Sabemos que é um Município grande e tem muitas dificuldade. Mas tenho certeza absoluta que por 

parte dos nossos secretários, né, e da nossa parte, nós faremos de tudo pra que nós possamos 

resorver as questões do nosso Município do Capão do Cipó. Então, por isso era só, senhor 

presidente. E eu volto aqui no meu tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): O vereador cedeu seu tempo regimental ao vereador Ibanez Garcia dos Santos. 

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

vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz aqui presente, caro secretário de Educação, 

secretário de Obras, demais funcionários municipais, ouvintes da Cipoense FM, nossa saudação. 

Presidente, primeiro lugar quero fazer, aqui, um registro, já que tá aqui presente professores do 

Carovi, e já tinha comentado isso com o colega Rodolfo, pela bela recepção que tivemos lá na 

divulgação da Ação Premiada. Então fica aqui o registro, e, também, aproveita a comunidade que taí 

o Ação Premiada, pro pessoal participa. Troque as notas no Município. Ao colega Rodolfo quero deixa 

bem claro com relação a Conferência da Saúde, da minha parte não foi descaso, e tenho certeza que 

dos meus colegas, também. Tanto é que este vereador convidou, aqui, para que todos se fizessem 

presente, na Sessão anterior, da Conferência Municipal da Saúde, a pedido da secretária Municipal. 
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Então, não me fiz presente, colega vereador, por que sou funcionário da Prefeitura, e, inclusive, era 

na semana do parcelamento do calçamento da contribuição de melhoria da Tancredo Neves, e eu era 

o único funcionário responsável por essa questão. Mas interessan...na Sessão passada, senhores, eu 

levantei a questão da ambulância da Saúde...das ambulâncias da Saúde. E os senhores todos sabem 

e a comunidade, também, sabe que a uma polêmica nessa questão. Uma das ambulâncias tá 

emplacada aqui no Município de Capão do Cipó e a outra, ainda, continua emplacada com a placa de 

Aparecida de Goiânia. Nós enviamos um Pedido de Informação ao Executivo buscando informações, 

e eles nos enviaram as notas e fica aqui o registro e o elogio por parte da Administração, ao colega 

Fernando que não mediu esforços e, prontamente, nos entregou as informações com relação às 

ambulâncias. E eu entrei em contato, senhores, através da internet, e vou deixar a disposição dos 

colegas aqui da Casa, pra investiga, através do Chassis entrei no DETRAN de Goiás e pra minha 

surpresa eu abro o sistema e há uma restrição judicial às ambulâncias zero, que se diziam que eram 

zero. Buscando o processo no Tribunal de Justiça de Goiás me chamou atenção à ambulância placa e 

com o Chassis, inclusive, está penhorada pelos senhores, tá aqui o processo, e eu vou deixa, por via 

das dúvidas, pros colegas, senhores. A empresa Engevel sofre uma ação e as ambulâncias, uma das 

ambulâncias, essa que não foi emplacada, ainda, por esse motivo que não foi...não foi emplacada, e 

eu acho que da...acho que a falha é da Administração Municipal foi não ter trazido a público essa 

questão. “Ó, houve um problema, tchê”! E não veio a público. Não está...só...me...um processo está 

emplacado, e não pode ser emplacado, e não vai ser emplacada, por que, agora, já foi uma busca e 

apreensão em penhora, e por isso é o motivo que a ambulância tá retida lá na Saúde. Mas eu acho 

que o seguinte, eu acho aqui, colegas, é bem simples a solução. Houve falha no recebimento? Houve. 

A solução pra isso é pega essas duas ambulâncias e entrega de volta, justificando que a empresa não 

cumpriu com os requisitos. Por que se não nós vamos ficar nessa pendência, e eu tenho certeza 

disso, o prefeito vai sofrer restrições com isso, e apontamentos. Não comprou veículo zero. Já houve 

aquele problema, colegas, daquele recebimento, uma ambulância não era mais zero, tinha seis mil 

quilômetros, e a outra veio com dois mil quilômetros. Compramos um veículo zero e recebemos um 

veículo usado. Então aí tá o problema sério. Qual é a solução pra isso? Devolve as ambulâncias, e 

acaba a história, tchê. Por que se não a Prefeitura vai sofrer restrições, colegas. Aí fica aqui o registro. 

As ambulâncias não foram pagas, ainda. Fica aqui bem claro, esclarece esses fatos. Mas solução, 

colega Rodolfo, sugeri ao Executivo, vamo devolve, tchê, o quanto antes isso, passa pra outra. A 

empresa não cumpriu com os requisitos, devolve e acaba a história, tchê. Por que se não vamo fica 

nessa pendenga, tchê. E vai have problema. E eu quero, aqui, fazer e encerra, já que tá aqui o 

secretário de Obras, né tchê? O DEMAC não pertence mais ao senhor, pertence, agora, ao Meio 

Ambiente, mas eu quero...fica o registro, e quero faze uma defesa dos colegas, também, aqui. 

Esclarece os colegas. Não adianta nós pressiona os colegas, o pessoal do DEMAC conserta as 

águas, se não tive carro lá, tchê. Não tem como. A grande verdade é essa. Até podem ter boa 

vontade, mas não tem um carro, hoje, em condições de oferece o DEMAC faze um bom serviço. 

Então assim, não podemos cobra das pessoas, se não tem um veículo em condições lá. Era isso, 
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meu presidente, e muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador 

fica com dez minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu os cinco minutos de seu 

tempo regimental. Quero, primeiramente, cumprimenta o presidente dessa Casa, colegas 

vereadores, comunidade cipoense, seja bem vinda a essa Casa, professores do Carovi, secretários, 

secretário Henrique Nascimento, secretário e presidente do Partido Progressista, imprensa, pessoal 

da Saúde, em nome da Vera, cumprimento os demais funcionários, e funcionários público e motorista 

da Secretaria de Saúde do Município de Capão do Cipó. E a 87.9 que a partir das nove hora vai o 

pronunciamento dos colegas vereadores dessa Casa. Primeiramente eu ouvindo os discursos dos 

colegas vereadores, eu vou faze um relato no final, mas tinha aqui, colegas Jaques, já pra ser direto a 

sua pessoa, a respeito do Veloterra que foi realizado uma...um serviço, e que o senhor colocou que 

não haveria sido pago. Eu acho que o senhor se enganou na terça passada, né? Eu fui atrás, por que 

a obrigação dos vereadores dessa Casa é ver os assuntos e trazer nessa Casa os relatório da obra 

realizada, sim. E foi paga na secretaria, no dia dez do seis, dias anteriores a obra ser realizada. Está 

aqui, fica a sua disposição, o senhor interessa. E...e as pessoas que praticam o Veloterra tem toda a 

relação aqui, e  tão fundando uma associação no Capão do Cipó, vão lega...já tá, praticamente, quase 

legalizada. Tão fazendo livro atas pra legaliza essa associação. É o seu Maurício, seu Fernando, seu 

Dário, seu Rodrigo, seu Lucas, seu Alexandre, seu Henrique Lima, Pedro Ramiro, Tales, Gelson 

Weidmann e Mateus Rosso. E mais componentes, certamente, vai se enganja numa coisa que eu 

acho que sadia, e é isso que Capão do Cipó precisa. Eu sou companheiro, quero dizer a cada um de 

vocês. Eu acho que não foi desperdício de máquina pública, não. Por que desperdício, muito existiu, 

né? Se quer se falar em desperdício, e lava a roupa suja, o momento taí. Eu acho que deveria ser 

feito, e tem que se faze, mas, inclusive, não usaram nem as horas-máquina, totalmente, da Prefeitura, 

a lâmina foi emprestada. E tá aqui, é...vereador, o senhor pode averigua e tira as suas conclusões, 

mas coisas concreta. Que, simplesmente, a comunidade que tá ouvindo, as vez, não sabe dos fatos, e 

des...de...das realidade, né vereador Jardim, da forma que chega ao...os ouvintes em casa do 

pronunciamento dos colegas vereadores. Mais uma coisa, também, que eu tenho que responde, 

minha colega Regina. É...não sei colega se há argum poblema aqui nessa Casa. Primeiro a senhora 

teve poblema com o vereador Jardim, depois passou pro vereador Diego, depois atingiu o vereador 

Rodolfo, e, agora, a senhora quer aparece com o vereador Ibanez. Eu acho uma coisa, vereadora. Eu 

vou dizer pra senhora uma coisa bem curta e bem grossa: eu acho que o povo do Capão do Cipó 

merece mais e melhor. Tenho o meu pensamento, e só nós vamo vê se merece mais ou melhor é o 

ano que vem. Por que, as vez, quem vota hoje, não vota no dia de amanhã. Quem botou o voto fora, 

ontem, não vai bota, de novo, o voto fora. Pode ter certeza disso! Isso é a coisa mais certa que tem. E 

tá ali, né seu Henrique, que o senhor é prova disso, aonde eu tava durante os quatro ano. Por que eu 

tenho uma família pra sustenta e não mamava na teta do governo, né? E o meus interesse fui busca, 

por que tinha um emprego, que trabalha lá. E o senhor pode lembra de quantos pedido chegava, por 

semana, fisioterapia, internação, exame de sangue, consulta, inclusive, mini cirurgias, que era saído, 

se alguém me procurava em Santiago era alguém que não era atendido no Capão do Cipó. Pode ter 
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certeza disso, que alguém faltou pra alguém. Se chegava pra nós esses pedido, Henrique, e tu é a 

prova disso, alguém não tava sendo atendido. E eu, nessa época, não era secretário da Saúde. Mas 

eu digo mais a vocês, a gente fica surpreso. Eu acho que eu tô aqui...imagina só que diz por aí do 

meus voto que eu tive. Tem gente que mora aqui, residia aqui, usava a saúde com todo o poderio de 

máquina, como eu disse hoje vereador Jardim, e disse nessa Casa, que usavam a máquina da saúde 

pra se elege. Eu não usei máquina. Eu não tinha máquina da saúde. Agora, fazendo uns favorzinho 

pra cada um, né? Comendo pelas beirada, né? Um pobre soldado pode faze. E tive quase a mesma 

coisa que a vereadora. Imagina se eu tô aqui todo dia? Aí eu ia faze um estrago, né? Se eu tô aqui 

trabalhando, diariamente, no Capão do Cipó, isso podem ter certeza que o estrago seria bem malhor. 

Mas isso nós vamo vê no ano, do ano que vem. Agora eu tô aqui e digo sempre nessa Casa, meus 

colegas vereadores, pra atende os interesses público. E pode ter certeza, vereador, eu disse um 

comentário nessa Casa, aqui, e todo mundo distorce, eu não sei por quê? Por que as pessoas não 

são boba, né? Eu disse nessa Casa que o que tá errado, tá errado. E o que tá certo, tá certo. E nós 

temo que te uma postura, doa a quem doer os erro, né presidente do partido? E o senhor me disse 

isso. Não interessa o lado, interessas as coisas pública com transparência. E nós nunca encobrimos 

as coisas nessa Casa, pra lado nenhum. Podem ter certeza disso! Apenas cobramos o que foi feito e 

o que foi deixado de faze. Eu digo mais, e a gente nota nessa Casa que se cobra projetos. Mas tem 

gente que, até hoje, aqui nessa Casa não tem um projeto e nenhuma emenda parlamentar 

encaminhada pro povo do Capão do Cipó, nenhuma, nenhum. Taí os anais dessa Casa, que vocês 

podem comprova, não tem uma emenda parlamentar reivindicando uma emenda pro seus deputado. 

Não tem! Será que eu tô sendo, eu, injusto? Eu posso até não consegui as emenda, mas boa vontade 

de pedi eu sempre tive. E todo meus projeto, se a minhas ideia não vão saí do papel, eu tenho certeza 

que não vai, secretários. Mas boa vontade, nessa Casa, pedi e apresenta, a comunidade do Capão do 

Cipó. Que eu apresentei todos os projeto que eu pude e emenda parlamentar. Inclusive o vereador 

Jaques sabe disso, né vereador Jaques? Que eu vendo em Santiago, do seu governo, imensas 

regiões que tão recebendo emenda do Pimenta. Não sei se o senhor viu no Expresso aí estampado? 

Menos Capão do Cipó. Mas todos município da região foi destinado. Inclusive um milhão pro 

aeroporto de Santiago. E nós temo aí a saúde, é o mais prejudicado com isso, essa buraqueira que tá 

a 377. Que é uma vergonha. Eu acho que falta, as vez, boa vontade pra se faze as coisa, acho que 

falta. Digo mais, vereador Rodolfo, na audiência que teve em Santiago, realmente, Capão do Cipó 

mostrou que, realmente, tá interessado com as coisa do Capão do Cipó. Por que, se nós, não formos 

atrás, gente, dos interesses nosso do Capão do Cipó, vocês podem ter certeza que eles vão busca o 

interesse deles e de Santiago e da região. São Francisco, também, queria a rótula lá, que não tá 

pronta. E nós vamo fica em quarenta e cinco dia não haverá mais asfalto pra se anda em cima. E a 

gente sabe que a saúde, as ambulâncias andam todos os dia Santiago/Capão do Cipó. Então eu digo 

a vocês que eu acho que tem que have uma mobilização. O Carlinhos Malheiro foi feliz na colocação 

aquele dia lá, que, nós se mobiliza, se tive que tranca a 377, se tranque a 377, mas tenha uma 

solução concreta. Por que eu vou mais longe, ainda, e digo a comunidade cipoense: começou no 
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governo Brito, Olívio, Rigotto, Yeda, agora, tarso. Só o Tarso, ainda, não fez o palanque dele. Mas 

vocês podem ter certeza que todos esses que passaram fizeram da RS 377 o palanque pra tenta se 

elege, de novo. Ou alguns, até se elegeram. E quem é que paga com isso? O povo do Capão do 

Cipó, produtores, que tiram a safra daqui e da nossa região. Se nós não se mobiliza e busca os 

interesses do Capão do Cipó, fala mais alto, quem vai paga é o povo do Capão do Cipó. Tinha mais 

um assunto, senhor presidente, devolvo a palavra à Mesa e deixo pro meu tempo de liderança. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, vereadora desta Casa, comunidade que nos honra com as suas presenças, novamente. 

Secretário municipais, colegas aqui da Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, principalmente os 

motoristas que transportam nossos doentes todos os dias aí nessas estradas do interior, daqui pra 

Santiago, de Santa Maria pra Porto Alegre, então...E eu quero aqui, também, saúda os ouvintes da 

87.9, a todos que vão nos escutar as nove horas. E dizer aos nossos ouvintes da 87, que não se 

preocupem, a rádio não vai ser implodida, ninguém vai fechar a nossa rádio. Foi a conquista do povo 

cipoense. Se tem dois ou três aí querendo termina com a nossa rádio, pode ter certeza que tem três 

mil e duzentos habitantes de Capão do Cipó, que querem a rádio. Isso não vai acontecer! Fique 

tranquilo que as Sessões vão continuar sendo transmitidas. Também, senhor presidente, eu aqui, 

hoje, gostaria de relatar do dia dezessete, anteontem, foi o Dia de Proteção às Florestas, né? Amanhã 

Dia do Amigo. E parabenizo a todos que estão nos ouvindo e a todos os presentes e colegas 

vereadores pelo Dia do Amigo, amanhã. Hoje, Dia da Solidariedade, e, também, Dia Nacional do 

Futebol. E aqui tá o nosso colega Anselmo, desportista renomado aqui no Município de Capão do 

Cipó, conhecido em toda a região, em nome dele parabenizo todos os...os que gostam do esporte, 

principalmente futebol. Senhor presidente, peço uma moção de agradecimento em homenagem aos 

sessenta anos da Rádio Santiago, que se realiza agora dia trinta de julho, né? Pelos serviços 

prestado a nossa comunidade e região, inclusive, um dos programas muito tradicionais e ouvidos, até 

hoje, por nós e que vai continuar é a...as notícias aí no Jornal Falado, né? Então importante que a 

Câmara hoje...homenageie a Rádio Santiago pelos seus sessenta anos. Senhor presidente, não 

posso deixa de me associa, também, por que me ligaram lá do Passo do Tibúrcio pedindo, 

encarecidamente, que nós, vereadores, peça aqui na Tribuna que resolva a situação da água lá do 

Passo do Tibúrcio. Tem famílias desde quinta-feira sem água. Então pedimos uma solução, o quanto 

antes, do Executivo juntamente com o DEMAC, que resolva a situação. Sabemos que tem empresas 

competente na região, que vem aí e em quaro horas soluciona o poblema. Ela tira uma bomba, se tá 

queimada, colocam outra até conserta aquela, depois vem dali um dia, dois e repõe. Então isso aí em 

questão de quatro horas taria solucionado. Senhor presidente, também tenho umas Indicações aqui, e 

tá aqui o nosso secretário de Obras, nosso colega Henrique. E eu peço aqui que seja feito 

encascalhamento na estrada que vai...que vai até o senhor José Reisner no assentamento Santa Rita. 

Falou o nosso colega Antonio, antes, sobre isso aí. Ele trabalha com a bacia leiteira e essa semana 

ele carregou os tarros de leite nos ombros, com outro vizinho, uma distância bastante longa pra pode 

deixa o leite lá pro caminhão pega, que o caminhão não entra lá. E que sejam feitos reparos e 
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encascalhamento na estrada após a Granja Real, até a entrada da propriedade do seu Beto Kempa, 

pois lá tem um buraco muito grande, inclusive o transporte escolar que trafega lá pega embaixo 

mesmo tando seca a estrada. E patrolamento na estrada do Pinheirinho até Rincão dos Vargas. 

Senhor presidente, eu quero aqui colocar que na Sessão passada o nobre colega Antonio colocou 

que eu não tenho...tinha que acha o que faze, que eu não ganho nada em denúncias. Eu quero dizer 

ao nobre colega e a todos que estão nos ouvindo que eu assumo o que eu faço. Se eu denunciei um 

crime ambiental aqui na frente, pessoas passando secante de dia, eu acho que qualquer um de nós 

cipoense faria, se visse aquilo ali. Inclusive, justifico, com as palavras do nobre secretário do Meio 

Ambiente, quando assumiu como secretário do Meio Ambiente do Município, dizendo, né, que: “Já a 

água de poços artesianos só pode ser usada para consumo humano”. Que isso vocês sabem que 

pegam água de poço artesiano pra abastece as Tissutas. “E na área da cidade é proibido passar 

secante, veneno, assim como manter animais que causam poluição, mau cheiro aqui dentro da 

cidade”. Então nós tamos cumprindo e aqui veio ele fala pra nós sobre esses poblemas. Então o 

senhor distorce da maneira que quer, mas o povo tem que sabe a verdade. Muito obrigado, devolvo a 

palavra à Mesa.VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente...que...é...hoje que 

e tô em exercício, demais colegas vereador, vereadora, comunidade que se faiz presente, secretários, 

funcionários da saúde, professores, os motoristas, e os nossos ouvinte da 87.9, meu boa noite a 

todos. Eu quero de antemão já aproveita que o Aldair taí, que é o coordenador do desporto e turismo, 

tem, as vez, uns atleta que me cobraram, Adair, que eu disse que ia pedi...fala pra ti, falar aqui na 

Tribuna sobre o nosso campeonato de futsal que tá acontecendo no nosso ginásio que esse ano não 

tem segurança, os outros anos só que tinha, e sempre tinha uma ambulância disponível lá. Não sei se 

tem, caso...por que quem tá jogando futebol sabe que pode acontece quarque coisa, e de repente, 

ninguém espera isso, mas nos outros ano tinha e esse ano não tem. Eles me pediram: “Fala lá pra 

vê”. Por que, as veiz, né? Quem tá ali nesse problema acontece uma coisa e daí até chama, as veiz, 

tu...Daí eu disse: não, eu vou fala com eles por que isso aí é uma coisa que tem que ser tomado 

providência. Eu, também, quero faze...eu pe...eu fi...nóis vereadores, eu pedi pra nossa secretária 

faze uma Moção de Pesar a família do...que era a dona Ivonete Bueno de Jesus. Que era o Vardo, o 

Antonio já falou, o Dadá, o Jair, o Rodrigo e o Rogério. São do assentamento Nova Esperança, 

faleceu a mãe deles. E do nosso amigo Tramontina, o Gilmar Tramontina, que faleceu a mãe dele, 

também, daí que não...eu não consegui entra em contato com ele pra pega o nome da mãe dele, por 

que não...ele mora aqui, mas a mãe dele não. Foi sábado, também, que ela faleceu. Eu, vereador 

Ibanez, tu falou do Veloterra. Eu não sou contra. Inté eu falei com o Henrique, que eu disse que...um 

dia nóis, eu falei sexta...terça passada aqui na Sessão, que ele disse que eu tinha mentido. Eu 

simplesmente eu falei que tinham feito o Veloterra. Eu não sou contra o pessoal que corre o Veloterra. 

Mas se ele pagou as hora, tudo bem. Mas eu, na Prefeitura me deram o relatório de dia primeiro 

desse meis, que não tinha sido pago. Mas daí tu me...tu disse que tem um do dia dez de julho...de 

junho, tudo bem. Mas então vamo faze o seguinte: eu vou pedi pra cada produtor quando quise faze 

uma coisa, paguem que daí nós vamo faze, também, as entrada. Por que daí tu sabe, tu é secretário, 
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que tá difícil as entrada do pessoal aí. Tem uns aí que nunca entro patrola faze uma entrada, ainda, 

até hoje. E nos assentamento, as estrada do assentamento, eu não sei por que que é sempre as 

últimas. O vereador Antonio cobra, um dia...entra lá, quebrava. Ia lá, estragava. E...e o problema dos 

assentamento é crítico as estrada. Pra quem anda aí, a saúde que anda, o Adair mora ali embaixo, os 

transporte escolar faiz todo dia, é complicado. Tu entrou aqui, já que desce pros assentamento ali, é 

crítico. E a gente sabe que tem só uma patrola rodando, e cada veiz vai ser pior. Mas eu 

não...vereador Ibanez, tu falo, rapidamente, das emenda em Brasília e projetos. Todo mundo sabe 

que vereador não bota projeto. Vereador tá aqui é pra fiscaliza, aprova projeto e vê o que tá certo e o 

que tá errado. Eu coloquei duas coisas na vida, aqui, que foi o vale-refeição dos funcionário, que a 

ideia fui eu, pra contrata um professor pra futebol, fui eu, em janeiro de dois mil e nove, quando o 

vereador Antonio era o presidente, e a bolsa-estudante, quem estuda fora do Município, tem umas 

crianças que ganham, foi do tempo do seu Serafim. Por que eu não fico dando ideia pra prefeito. Eles 

pegam e engavetam. Tu bota uma ideia boa, eles engavetam daqui um ano eles trazem, foi o prefeito 

que feiz, os vereador nem aparece. E emenda de deputado é seguinte: eu consegui, todo mundo sabe 

com o deputado Marcos Maia, que hoje é o presidente da Câmara, ele era vice, uma emenda de cem 

mil reais pra saúde, pra compra uma ambulância. Simplesmente era o Cristian o coordenador de 

projeto, o ano passado, quando eles mandaram: “Me manda tal...tal documento por e-mail no outro 

dia”. Até hoje não chegou e a emenda não veio. Daí então não percisam de dinheiro. E só vai a 

Brasília as pessoa errada. Por que o Pimenta disse, tá ali estampado nos jornais. Que...esses dia me 

disseram: “Jaque, me liga aqui que eu mando a emenda”. Mas eu não tenho que emenda, o prefeito 

vai ele e o Cristian, toda semana, de certo tem que traze arguma emenda lá. Essa é a verdade. Vai a 

Brasília as pessoas errada. Essa a minha preocupação. E eu tenho aqui da, do Fernando, das 

ambulância, é uma vergonha. E o Fernando, eu pedi o Pedido de Informação, por que bo...queriam 

bota nas costa, e não é. O Fernando é um cara honesto lá dentro. Ele pegou esses documento das 

ambulância dia dezesseis, aliás, vinte e um do seis de dois mil e onze, o meis passado. E esse 

documento chegou dia treze do um de dois mil e onze, e que foi o Henrique, que hoje é secretário de 

coisa, que assinou e perderam o documento das ambulância. Por isso que taí esse problema. Ele me 

deu tudo em mão. Nóis vereador temo aqui, os vereador que quise tá os documento pra vê. Meu 

muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de 

Partido, PDT: Quero me associar aos votos de pesar a família dos Bueno de Jesus ali do...do Nova 

Esperança pela perda da sua mãe. Também, senhor presidente, gostaria muito que o nosso 

presidente Sergio estivesse nessa Casa, hoje, e parabeniza ele pela entrevista dele, sábado, na 87.9. 

Um cara de posição, responsável, o que ele disse, até hoje, ele está cumprindo nesta Casa e aí fora 

pelos eleitores deles que colocam dele, que colocam pra gente. Prometeu a rádio pra nós, a 

transmissão da Câmara a todos os cipoenses e está aí acontecendo. E, se hoje, ele tem algum 

poblema com o partido dele, certamente, ele vai resolver. Ele anunciou na rádio o que vai fazer, o que 

vai acontecer. Então eu só queria dar os parabéns pra ele. Mas, certamente, se ele não está muito 

doente ele deve tá nos escutando nesse momento. Também, senhor presidente, indigna quando 
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falam que eu denuncio, e os colegas devem lembrar que eu denunciei e assumi a denúncia daquele 

açude do parente do prefeito, né? E até hoje, tem um cara precisando uma hora de retro pra limpa o 

seu bebedouro, e não foi. Então como é que pode trabalha um dia inteiro pro parente do prefeito e 

não trabalha uma hora pro pequeno produtor do nosso Município? Muito obrigado, devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Por que aqui 

ra...rapidamente ó, aqui tá da ambulância, o documento, do juiz que trancou, Tarcísio Ricardo Oliveira 

Freitas, que tá. Então, é o vereador Erico falou, mande de volta e...e o Município que pede outras 

ambulância nova, por que essa só vai dá rolo, por que tá no rolo. O Fernandão acho que feiz bem em 

manda tranca lá dentro do pátio pra não pega. Por que se pega vai presa. E já tá decretada. Então 

fica até feio pro nosso Município a estrutura que tem um rolo dessa. E o nossos paciente dependendo, 

os motorista sofrendo, todo mundo, as veiz, a secretária mesmo dependendo, as veiz, do transporte e 

não tem, tá guardado lá dentro por que não consegue anda. Vereador Ibanez, eu, terça passada, nóis 

tivemo o negócio do Cristian. Eu não acredito, tu como vereador...que tenha, que tu não sabia. Eu 

acho que tu não sabia mesmo desse problema do transporte escolar. Eu mal a pena fizemo um 

Pedido de Informação e essa casa votou. Simplesmente a Prefeitura passo pra nós os dado que tem 

que passa. E quem lida com transporte escolar sabe disso. De dois mil e nove nóis não temo nada a 

vê com o Cristian. Que nóis pedimo dois mil e nove e dois mil e dez, faltou desse ano, mas vamo pedi, 

ainda. Por que ele não era funcionário em dois mil e nove. A partir que ele entrou na Prefeitura ele 

não podia. Se ele passasse esse dinheiro pro Frata, que é o laranja dele, tudo bem. Mas a Prefeitura 

passa direto na conta dele. Não pode, ele é funcionário, ele é CC. E nesse ano de dois mil e dez a 

Prefeitura passou na conta dele cento e sessenta mil, oitocentos e trinta reais e novecen...e noventa e 

um centavo. Só de dois mil e dez. Dois mil e nove ele tava certo, ele não trabaiava na Prefeitura, tudo 

bem. E daí tem mais desse ano, ainda. Isso eu quero vê o que vai dá. Muito obrigado, devorvo a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Bem, que bom que, 

hoje, tem a rádio pra ouvir o que a gente fala aqui, realmente. E eu só quero dizer assim ó, ao colega 

Ibanez, que eu me junto as tuas palavras em trabalhar junto com...para o povo de Capão do Cipó. Aí 

sim, eu quero me junta a ti. Agora não pra quere aparece. Se eu tivesse usado a Secretaria da Saúde 

pra me elege, eu tinha sido eleita na segunda vez em que eu fui candidata. Por que eu não preciso, 

também, apresenta projeto nesta Casa pra mostra a minha capacidade. Eu fui a primeira secretária da 

Saúde. Eu estruturei aquela secretaria. Foi tudo...quando eu comecei não tinha um banco pra senta, 

uma cadeira, uma caneta, um nada. Então o povo do Capão do Cipó sabe das minhas condições, da 

minha capacidade, o que eu posso faze, até onde vai os meus limites. Era isso e eu não vou bate 

boca contigo, por que o que eu falei semana passada foi verdade e eu não retiro. Aproveitando a 

ocasião que o secretário de...de Obras tá aqui, eu queria reforça, Luiz Henrique, a você o meu pedido 

pra arruma a estrada dos Vianas até o antigo CTG de Areias. As pessoas estão se queixando que 

os...que as carretas de  calcário e adubo não tão querendo entra lá pra descarrega. E aproveitando, 

se você for arrumar essas estrada, ou pelo menos dá uma olhada, que tu arrumasse a estrada que 

leva até a casa do senhor Osvaldinho, que é aquele senhor que mora nos fundos da residência 
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do...do Fernando Lima, o ex-vereador. Inclusive, também, na frente da casa dele tem um...uma poça 

grande e quando chove fica muito ruim. Agora, a estrada que leva até a casa do seu...do seu 

Osvaldinho, essa sim, essa tá intransitável mesmo. Se precisa saí num dia de chuva com urgência 

dali, não se consegue. Então eu deixo aqui o meu pedido a você, que tu de uma olhada naquela 

estrada lá. Era isso, obrigado a todos e até terça que vem. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, 

Líder de Governo PP: Senhor presidente, colegas vereadores, vocês que estão nos ouvindo, quanto 

a fechar a rádio, isso não existe. Não existe. Eu até já telefonei lá. Mas, como diz o esquartejador, 

vamos por partes, né? Vereadora Regina, né? Engraçado que a Saúde, nós últimos tempos, tá 

perfeita, né vereadora? Você não fala mais nada, né? Tá jóia a Saúde. Gostei! Colega é... Jairo de 

Lima Charão, eu gostaria de sabe quantos votos, ou quantas, quanta simpatia, se desse pra medi, 

que o senhor angaria cada vez que faz denúncias? Denúncias e denúncias. Eu duvido que isso renda, 

e que isso cresça, e que isso reverta a favor do nosso Município. Duvido! Me provem o...me provem! 

Me provem! Que essas denúncias por...por veneno, por isso e por aquilo, isso não constrói um 

Município. É que nem foto de feto e essas coisas. Isso destrói o Município. Atitude bonita do Erico, 

hoje. Atitude bonita do Erico, veio lá explica da vê...da...da ambulância. Temos nossa diferença, 

colega Erico, o senhor sabe disso. Diferenças de ordem partidária. Por que amigos nós somos. Você 

foi feliz, hoje. Feliz! Parabéns, Erico! Esse é o trabalho pra quem quer construí o Município. Esse é o 

trabalho, né? Colega Jaque, fica o convite, eu vou me atrever a te convidar pra, na próxima viagem a 

Brasília, do prefeito, o senhor acompanha o prefeito, tá? Certo? Então, hoje, eu vou, hoje, saio daqui e 

ligo pro prefeito, pra que o senhor acompanhe o vereado...o...o prefeito a Brasília. Sabe por que, 

Jaque? Por que qualquer cem mil, duzentos mil, trinta mil, cem mil, seja lá o que for, é bem vindo pro 

Município. E eu tenho certeza, com a liderança que o senhor tem, com o empenho que o senhor 

defende o Município, que o senhor vai acompanha o prefeito a Brasília pra que possa va...vir esses 

recursos, que a gente sabe que tem lá em Brasília, né? Com relação à hípica, uma...uma correção 

que o amigo Luiz, onde é que tá o amigo Luiz? Me pediu pra mim faze. Vinte e três...não foi naquela 

propriedade, Luiz, houve um engano, Regina, e eu vou corrigi. Só que, também, parece que as 

máquinas trabalharam vinte e três dias. E parece que foi trinta reais por dia. Eu vou averigua, e se eu 

fizer errado, eu vou aqui pedi e vou me explica, de novo. Não foi, sabe...mas houve um excesso disso 

aí, certo? Que mais? Agradece, tô terminando, presidente, a presença do colega Diego, do colega 

Sergio e do amigo Adair que estiveram na festa junina, e o secretário que mandou o transporte pra lá. 

Faltou alguns assuntos, né? Mas eu volto na próxima terça-feira. Muito obrigado e até semana que 

vem. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente, 

colegas vereadores, voltando, rapidamente, gostei da parte do feliz, vereador. Eu sou um cara feliz, 

eu acho até, obrigado. Essa foi boa. Quero dize, meus colegas, que eu fiquei feliz e eu sou um cara 

que sou bem realista. Tenho meus posicionamentos, como a vereadora Regina, também, tem. E com 

relação à nova secretária, até nós não criticamos, ainda, por que a secretária arrecém iniciou. E eu 

acho que ela tá desenvolvendo o seu trabalho muito bem, junto com o corpo técnico da Saúde, e nós 

vamos dá um tempo. Radicais seriamos nós, se nós inicia a secretária num dia, e no outro nós já 
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estaríamos criticando. Aí seria radical da parte da vereadora. Então eu acho que isso, no decorrer, 

nós vamos conversando e a secretária, fica aqui o registro, é uma pessoa do dialogo, tá? E tá muito 

bem amparada, presidente. Quero dizer que feliz fiquei foi na quinta-feira, e eu sempre sou realista, 

não concordo com a maioria dos atos da atual administração. Mas eu fiquei fe...e me obrig...tive a 

obrigação, como cidadão, assim como teve muitas pessoas, juntamente com a comunidade, lá na 

reunião da Câmara de Vereadores. Me chamou atenção que estava lá o ex-prefeito Serafim, estava lá 

o prefeito Froner, tava o vice, o Elsio, numa luta da comunidade, da RS 377. Luta essa que, na minha 

previsão, não acabou aquele dia. Falta, ainda, uma verba de três milhões. São seis milhões o total, 

tem, hoje, três milhões e seiscentos a disposição, e se nós não pressionarmos, comunidade, vai faltar 

esse recurso. Então eu fiquei feliz e quero fazer um pedido especial àqueles que trafegam na 377, 

andem devagar.  A estrada tá calamitosa. Pra evitar acidentes e algo mais trágico. Então assim, por 

favor, e a luta vai continuar. Assim como disse o Malheiro, se não vim a verba, nós vamo te que para 

a estrada. Então isso é uma luta de todos. É isso, meu presidente. Até terça-feira que vem. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Quero, aqui, cumprimentar a minha 

comunidade do Entre Rios, seu Abraão, né? Tá presente conosco a Rosane, o Roni, o Bororé, a 

Bororé, como nós chamamos, né? Seje bem vindo a essa Casa, né? Vieram aqui prestigiar o trabalho 

dos vereadores. Portanto, o vereador Jaques disse assim, que até feio fica, das denúncia. Fica feio, 

mesmo, vereador Jaques. Concordo com o senhor. Eu acho que nós devemos se conscientiza e 

conscientiza o povo, né? Então, esta questão das ambulância nós devemos de tomar as providência 

pessoalmente. Vamos até o governo Municipal e vamos rever o que está acontecendo. Não adianta 

nós vim aqui nessa Tribuna fala, fala, fala e não resorve as questões. Vamos tentar resolve essa 

questão das ambulância quanto antes. E quanto à devolução, é muito óvio. Em...não foi paga até 

agora, ótimo. Não está sendo paga. Vamos devolve, então, se for o caso. Esta é uma sugestão, 

agora, que é feio, concordo, prenamente, com o senhor disse. É muito feio nós, aqui, fica só criticando 

e não ajuda a resorve o trabalho da população do Capão do Cipó. Por que o trabalho da 

Administração Froner, não é do prefeito Froner, é do povo cipoense. É nós que devemos fazer o 

caminho para o povo de Capão do Cipó. Portanto, vereador Jairo, é...comentou aqui sobre as 

denúncias. Eu acho que bastaria, vereador Jairo, o senhor só procura o secretário do Meio Ambiente, 

ou até mesmo o secretário é...da Agricultura, do Município, e fica ciente dos fato, leva ao 

conhecimento, que seria muito mais importante o senhor faze isso aí, de que faze denúncia. Por que 

eu não vivo de denúncia. Talvez o senhor viva de denúncia, né? O meu trabalho é sério, honesto e 

competente, e leva melhoria pro povo de Capão do Cipó. Este é o meu desejo e o meu anseio, né? E 

gostaria de dize aqui que o vereador Jaque colocou aqui ó, que em certas localidades nunca entro 

uma patrola. Então faz doze ano que esse morador não recebeu uma patrola, né? Mas, agora, na 

nossa Administração ele vai receber, sim, a patrola. Ele disse que nunca, nunca, entrou uma patrola. 

Meu Deus do céu! Doze ano! E até terça que vem, povo de Capão do Cipó. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: É...é...colegas vereadores, eu quero aqui, só saúda a Saúde, pela 

belíssima conferência que houve no CTG Gumersindo Saraiva. Acho que lá foi tratado os tema de 
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interesses público do Capão do Cipó. Interesse que tava acima de qualquer outra coisa. Mas a gente 

fica surpreso, fica sim. Por que tem aqui, aí tem a profissional da área da saúde, é inúmeras as 

cirurgias que ficaram esperando soluções. E isso eu posso prova. Trazia o relatório pra vocês que, 

hoje, chega a mão da secretária de Saúde do Capão do Cipó, inúmeras cirurgias de alta 

peculosidade, engavetada. Hoje tá aparecendo, tem que ser feito. Igual tu, secretário, que tá aí 

sentado. Tu só imagina o que tu boto de pedra nessas estrada, e o que tu fez, até hoje. E tu chega 

aqui a oposição, todos eles, reclamam de estrada. Tu imagina que nós temo há dois ano e pouco, no 

governo, tiveram oito anos. Vocês já imaginaram como é que tavam essas estrada em oito anos? 

Quer dize que não fizeram nada em oito anos, vereador Jardim? Eu fico, às vezes, sem palavra 

quando digo aqui nessa Casa. Não é demagogia, é que ninguém é bobo. Vocês não podem dá só 

bala em boca de criança. Vocês sabem disso. E sabem qual é a situação que tá hoje. Será que não 

dá pra faze um...um comparativo do passado e o presente e o futuro? O povo vai sabe faze. Ninguém 

engana mais ninguém. Ninguém mais é bobo. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa.  Após o 

senhor Presidente em exercício convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas:  OFÍCIO N° 023/2011, da Secretaria da Fazenda, solicitando cópia do áudio da Sessão do 

dia 12 de julho de 2011, por ser de interesse que diz respeito a essa Secretaria. OFÍCIO 127/2011, do 

Gabinete do Prefeito enviando resposta ao Pedido de Informação 023/2011. INDICAÇÃO 059/2011, 

do vereador Antonio Jardim ao prefeito Municipal. INDICAÇÃO 060/2011, do vereador Jairo Charão 

ao prefeito Municipal. MOÇÃO 015/2011, dos vereadores aos familiares de Ivonete Bueno de Jesus. 

INDICAÇÃO 061/2011, do vereador Antonio Jardim ao prefeito Municipal. INDICAÇÃO 062/2011, do 

vereador Diego Nascimento ao prefeito Municipal. REQUERIMENTO, da vereadora Regina 

Weidmann, solicitando que seja efetuado o desconto proporcional na razão de ¼ da sua Folha de 

Pagamento do mês de julho de 2011, em virtude do não comparecimento a Sessão Ordinária do dia 

05/07/2011, apesar de protocolar na Casa atestado e notas fiscais comprovando o procedimento 

cirúrgico ao qual foi submetida. Após o senhor presidente em exercício convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 040/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar 01 um (a) professor (a) de ciências biológicas para atuar na Escola Júlio Biasi 

neste Município por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 015/2011, dos 

vereadores aos familiares de Ivonete Bueno de Jesus, aprovada por unanimidade. Após o senhor 

Presidente em exercício convida a todos para a próxima Sessão que será dia 26/07/2011, no mesmo 

horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente em exercício 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 em exercício e a 

1° Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 19 de julho de 2011. 

 

 

 


