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ATA N° 32/2011 (Ordinária) 

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto 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 31/2011, da Sessão Ordinária do dia 

23/08/2011, 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. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero aqui, primeiramente, cumprimenta o presidente dessa 

Casa, colegas vereadores, vereadora, comunidade cipoense, os funcionários e ouvintes da 89, 87.9. 

Em nome do nosso companheiro, sempre assíduo, seu Roberto, que é o editor dessa rádio. Quero 

aqui, primeiramente, presidente é agradece o meu colega Rodolfo pelo convite desse grande desfile 

que sempre foi, né colega Rodolfo, na comunidade do Carovi, no dia onze correrá. E todos, eu acho, 

os cipoenses tarão presente,meu colega Rodolfo. Um desfile tradicional daquela comunidade e que, 

como sempre o senhor disse, sempre essa grande festa se reverte arrecadação a comunidade do 

Carovi. Uma comunidade organizada, que trabalha sério pelos interesse do Carovi. Meus parabéns, 

em seu nome, meu colega, e a comunidade do Carovi. E, certamente, todos nós estaremos presentes 

nesse grande evento que acontece no dia onze nessa comunidade. também quero, presidente, dize 

que participei essa semana de uma reunião em Santiago, na URI Campus Santiago, com a presença 

da Brigada Militar, delegados, lideranças, o deputado Chicão, prefeitos da região e vários jovens 

daqui, sobre drogas e crack. Que, realmente, até, presidente, é um dos eventos, falando com o major 

Nei, que se encontrava presente lá, dizer que um evento daqueles, nós deveria, presidente, faze, um 

dia, né, convida essas pessoas que tavam lá, tinha vários jovens do Capão do Capão do Cipó, 

presentes lá na URI, pra que nós pudesse, um dia talvez, faze um evento da grandeza e da quantia 

de público, presidente, fiquei surpreso da quantia de pessoas que foram assisti a palestra lá na URI 

Campus Santiago. Também, presidente, eu quero aqui dizer que tive ontem reunido com o presidente 

do COREDE, o presidente Clóvis Bem Brum, reivindicando, mais uma vez, a  liberação dos recursos 

da Consulta Popular dois mil e dez. Até ele me colocou, até agradece o Miguel pela agilidade da 

Emater que, hoje, encaminhou um projeto, às pressas, pra ser enviando amanhã. Por que essas 

liberação são engraçada, presidente, em cima da hora, não dão prazo, eles pedem num dia pra se 

apresenta no outro dia, tem que tá lá em Porto Alegre pra que nós talvez seja contemplado  talvez 

seja contemplado com uma demanda que esta saindo ai  pra construção de estufas na nossa região 

então eu quero agradecer o Miguel pela agilidade que hoje ele prestou este grande serviço e agilizou 

um mini projeto  que pra ser enviado no dia de amanhã que tem uma reunião no Corede  amanhã pra 

Consulta Popular  pra liberação deste recurso.  Também nobre colegas vereadores eu quero aqui 
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aproveitando essa radio  que tem uma abrangência . seu Roberto em toda a região do nosso 

Município pra paralisação que foi uma iniciativa  tem que ser sincero aqui e de liderança do vereador 

Pedro Bacin  pra o fechamento da  RS  no dia de quinta feira a partir das nove horas, vereadores na 

esquina palmeiras  paralisação que o que ele me passou a enviando convite já pra rádios jornais e 

RBS teve,  porque chega sempre digo, vereadores e Erico até Terça passada nesta Casa foi de 

debatido que muito estavam feliz com o início mais e uma vergonha eles vieram ali vereador e 

atiravam as pá de concreto em certos buracos e a maioria ficou aberto  e eu acho que eles estão 

fazendo pouco causo do estado da RS 377. Então eu convido a todos paralisação que vai haver de 

produtores do Capão do Cipó  porque essa paralisação não é  de vereadores de administração , mais 

sim da comunidade do Capão do Cipó que é  que realmente precisa  da RS 377então e um convite 

que fica aqui  a extensiva comunidade cipoense, produtores e liderança do nosso Município meu 

muito obrigado presidente. Devolvo a palavra a mesa,retorno no meu tempo de liderança.VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor Presidente, demais colegas veadores, vereadora  

Munícipes, que novamente nos honram com suas presenças.Em especial a todos os ouvintes da 

Cipoense FM 87.9.Quero aqui senhor Presidente, pedir votos de pesar aos familiares de Nazario 

Cazarteli, dos quais é avô  do nosso vereador Erico Roasado, Carzateli Rosado, os quais partiu ontem  

e, a gente sente muito porque  a gente conheceu  aquela pessoa e, é também pai de uma professora 

da escola do Carovi ,pai da dona Zair que é  membra da igreja católica aqui do Capão do Cipó.Muito 

conhecidas, e a gente pede então estes votos de pesar a esses familiares.Também senhor 

Presidente, eu quero aqui que seja oficiado, ao nosso Secretário de Agricultura do Capão do Cipó.Já 

que o nosso colega Rodolfo disse que tem maquinas novas.Camioneta que chegou, tá lá nas obras, o 

caminhão não chegou. Um trator novo, que é um projeto da administração passada que já tá ai, que 

bote trabalhar pros assentamentos.E, eu sou da opinião que destine logo uma patrulha agrícola lá 

pros assentados, como tinha antigamente.Porque lá eles sabem, devem definir, e se escrever lá 

mesmo em fazer suas terras.Porque nós temos hoje diversos tratores na patrulha agrícola e dos quais 

a gente, vê assim, o pessoal reclamando, porque não tá atendendo a demanda.Os tratores passam, 

vão na propriedade do vizinho e tem pessoas que tão escritos a dois meses, e aqueles ficam pra traz. 

Que seja feito, uma organização na patrulha agrícola.E que pegue por região.E faça, parelho pra 

todas a pessoas que estão  escritas, não uns e outros. Senhor Presidente, também a Secretaria de 

Obras, que tome providência com as estradas do Rincão dos Vargas e Assentamentos.Deram uma 

lambidas nas estradas dos assentamentos, agora fazer estradas mesmo,não fizeram.Então que 

providencie o patrolamento das estradas dos assentamentos, e aqui também, nas estradas do Rincão 

dos Vargas, que cada pessoas que vem de lá, pede encarecidamente, que Administração Municipal 

tome providências com as  estradas daquelas localidades. Quero aqui parabenizar o CMD, e todas as 

equipes que participaram do quinto campeonato Municipal de futsal de nosso Capão do Cipó.Dos 

quais consagrou-se campeão a equipe do Real Madri.Vice campeão a Iducalca.E em nome dessas 

duas equipes parabenizo também, o campeonato de veteranos, juvenis e feminino que aconteceu ali 

nas...na quadra de esporte no ginásio Municipal. Também senhor Presidente, quero colocar aqui, fico 
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triste porque a gente tem, no Município, pessoas competentes e dentro do quadro de funcionários 

como tinha o funcionário Serginho que sabe, fazer um programa de radio, que a gente via nas 

quartas- feiras, da uma à uma meia, ele se pronunciar, fazer entrevistas,na Vedes Pampas.Fiquei 

sentido que quarta-feira passada, parece que aquele programa saiu do ar.Ou a Verdes Pampas saiu 

do ar.Sei lá oque que aconteceu.Mas na quarta-feira, da uma à uma e meia, como se realizava aquele 

programa ,parou.E eu digo o seguinte, se é pra trazer pessoas de fora, vinculadas a outros órgãos de 

imprensa, que desse a assessoria de Gabinete, ali, de imprensa, acessória de imprensa, da nossa 

Prefeitura Municipal de Capão do Cipó,que dessem então, a esse funcionário, nobre funcionário ai, 

Serginho Silveira Nunes. Muito obrigado. Devolvo à palavra a Mesa.VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas vereador,colega vereadora.Comunidade que faiz 

presente.Os funcionários desta Casa.E os nossos ouvintes ai, logo mais, da 87.9, meu boa noite a 

todos.Senhor presidente, eu volto aqui pedir novamente, que seja encascalhada a estrada que dá 

acesso a propriedade do seu João Antônio Soares Machado.Ele disse que não tem como sair mais 

dali.Ele mora bem pertinho aqui.Até pra cima do Olair ali, que vai no Jairo.E tem uma pedreira do 

município que é do lado ali.É poucas carga de pedra, e ele disse...que eu falei já esses...faz umas três 

sessão atrás, e hoje ele me pediu, me atacou ali.Até disse umas coisas, que é pra mim dizer aqui,em 

respeito eu não vou dizer, por que até...Mas ele tá indignado.Que diz que o prefeito prometeu pra ele, 

quando foi pedir voto e ele dizia:”e eu votei, e até hoje não me botaram umas cargas de pedra, na 

minha entrada que não tem como sair”.E a água que inté...hoje que era pra levar, até hoje não 

levaram pra ele lá.As estradas dos assentamentos não dá nem pra comentar muito, porque a gente, a 

gente sabe que deu mais chuva.Mas é complicado.Eu não sei se tão brincando com as 

pessoa.Porque os caras que tão ali que são...que os patroleiros são tão incompetente que passaram 

no concurso.Mas o secretário só manda passa assim a lâmina, não tampa nem os buracos.Não 

adiante tu ir lá fazer isso num dia, no outro dia tem que voltar.Custa...mas se faça, faça bem feito.Ali 

foi patrolado uns pedaço ali, não dá pra anda.Tá certo que choveu, mas o valo que...o buraco que 

tinha continua, e foi botado uma terrinha em cima, fico pior ainda do que tava.Eu hoje eu não ia...mas 

eu fiquei olhando o jornal “O Folha”, que eu acho que é uma coisa boa pra esses...todo mundo 

divulga.O prefeito falando, do governo do Estado, que ficou decepcionado com o resultado obtido a 

sua viagem à capital do estado.Eu engraçado que ele parou um pouco de viajar de uns dias pra 

cá.Que antes era todo dia.Porque o Cristian foi embora.E não tem um companheiro pra 

passear.Porque o governo do estado não tem dinheiro pra mandar pro município.Todo mundo sabe 

disso.Aonde que tem dinheiro é em Brasília que tem emenda de deputados, dos ministérios, como tá 

aí o caminhão e a camionete que chegou a pouco que tá aí, que é do Ministério da Agricultura.E daí 

ele...Porque eu não me preocupo de,de...decepciona com o governo do estado, que...eu sempre digo 

assim:quem assume como prefeito, tanta fazer com dinheiro que arrecada, com dinheiro pópio, 

próprio, não conte com dinheiro dos outros.É que nem na sua propriedade, quem planta.Ele, Bueno, 

eu vo pranta, vo faze isso mas eu tenho, é esse meu dinheiro.Não conta com dinheiro, com vizinho 

geralmente não vai te empresta,ou havendo alguma coisa na construção.É dificilmente.E ele diz que 
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tá decepcionado,tá certo que ele não voto mesmo pro Tarso Genro.Mas eu me preocupo o 

seguinte,ele tinha que se preocupa com os eleitores que votaram neles,nele, e muitos tão 

decepcionado com a administração que ele tá fazendo.Que é dinheiro...recurso de cada produtor, que  

planta que colhe, que contribui com o município.Esse tinha que se preocupa.E eu fiquei...ele aqui na 

recuperação da estrada, ele criticou até o próprio Secretário de Obras.Mesmo o Secretário des Obras, 

de Obras dizendo que não dava pra fazer, ele deu o parecer contrário que era pra fazer.Por exemplo, 

um serviço que fizeram no assentamento, sabia que ia choveu, o Secretário de Obras disse que não 

dava pra ir porque ia chover, ele mandou ir tá aí.Ficou pior.Vai ter que gasta de novo.Acho que quem 

cunhece a coisa,faça.Mas quem não cunhece que sabe manda, não adianta.Saber manda e não 

saber fazer.E ai, aconteceu o pior.E eu fiquei, eu apavorado de novo.Hoje eu cheguei, ainda falei com 

o Paulo Genro que é o secretário de Administração.Será que no município de Capão do Cipó, tantas 

pessoas competentes que tem aqui, que eu acredito que tem,tem.Pegar o Marcelo Brum, não era nem 

eleitor do município de Capão do Cipó.Pega só gente de fora, deixa o pessoal daqui que vota.Leva o 

dinheiro fora do município.Porque  fala bem no rádio.O cara mais contra a rádio comunitária que nós 

tinha aqui, foi ele.E me provem  o contrário.Tá ali como chefe de gabinete, querendo aparece e 

querendo  representar o município como chefe de gabinete.Tantas pessoas competente que tem aí, 

precisando de um emprego,trás gente de fora que não contribuiu com um voto pra ajudar o prefeito 

chegar ali onde que tá hoje.E deixa os companheiros fora.Meu muito obrigado, e devolvo a palavra à 

Mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com sete minutos, pois o 

vereador Sergio Seifert lhe cedeu dois minutos de seu tempo regimental. Vereador Sérgio, nosso 

Presidente.Demais colegas, a nossa colega vereadora.As pessoas que hoje nos visitam.E 

principalmente vocês que estão em casa, acompanhando, como eu costumo dizer, os nossos 

debates,nossas falas,oposições,nossas discussões.Que eu tenho certeza que no fundo todas são a 

favor de Capão do Cipó.E eu começo Presidente,que eu disse que eu ia, eu tinha que elogiar a  

vereadora Regina e eu tinha esquecido.E eu  vou dizer no que que, vereadora, eu ia elogiar a 

senhora.Quando a senhora, fez a seguinte afirmação:que a senhora sempre votou a favor dos 

projetos de interesses de Capão do Cipó.Realmente vereadora!Nunca a senhora nos deixou, nós 

governo e o nosso município, na mão.Então era essa a...que não era um elogio, mas sim uma simples 

constatação, da minha parte com relação ao seu trabalho.Brigamos, discutimos, posições fortes por 

vezes.Mas, na realidade na hora que tem que votar a favor dos interesses, e era esse o elogio.Não  

quer dizer com isso, vereadora, que nós vamos deixar de  brigar, certamente, eu acho que nós temos 

mais uns mês ainda , de embate, na boa, com esse nível que a gente ta acostumado a debater.Com o 

colega Érico também, que fez uma intervenção aquele dia.Colega Ibanez, é a RS377, eu acho que tá 

chegada a hora de fazermos alguma coisa.E nós do Capão do Cipó, né.Eu ia dizer o nome de uma 

pessoa aí, que o Antônio disse lá, que tinha que bota deitado no meio dos buracos lá, né?Mas eu não 

vou dizer.Eu acho que chegou o momento da comunidade de Capão do Cipó...Porque a estrada é nós 

que precisamos, ou pra Ijuí, ou pra cá ou pra lá, é nós que precisamos.Dependemos de nós.Adair 

,parabéns aí você com competência, juntamente com teu mano, conduziram esse quinto campeonato 
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de futebol.Você sabe fazer as coisas.Eu só tenho a agradecer.Nos dez mês de secretaria junto 

contigo, eu aprendi muita coisa, e eu acho que você é fundamental em vários setores mas principal, 

no que você cuida.Parabéns pra você!Eu tenho que saudar uma ex-aluna minha, que está aqui hoje, 

que é a Cristiane.E em nome dela, eu tenho que saudar, todos os gremistas, né.Depois da brilhante 

vitória de dois a um, que nós tivemos no domingo.Que ganhamos dos, dos bicampeões do daquele 

campeonato lá, que ganharam.Então,  Cristiane, em seu nome, em nome de todos os gremistas.E 

vocês que estão em casa também.É...eu estive ontem em São Borja, e aí amigo, Jaques Freitas 

Garcia, em convocação da coordenadora de todos os diretores de São Borja e de Santiago, pra tratar 

de vários assuntos.Por exemplo, Jaque, pequenas obras nas escolas, vão ser feitas pelas direções 

junto com o CPM.Não vai ser mais necessário licitar.Quebra uma porta, um telhado, alguma 

coisa.Isso é muito bom!Mudanças no ensino médio, Jaque.Tá sendo gestado em obediência, a 

legislação federal, a partir do ano que vem aumenta mil...vinte...duzentas horas o ensino 

médio.Oitocentas mais duzentas, vai ter que ter uma tarde por semana todos os dias.Piso salarial, 

Jaque, piso salarial.Hoje o professor...o piso nacional né?E com isso eu to elogiando o seu governo e 

disse pra ela e digo aqui na Tribuna.Nós hoje recebemos cinquenta e dois por cento do piso 

nacional.E a intenção do governador Tarso Genro, até o final do mandato, é completar os quarenta e 

oito por cento que falta.A intenção é, no ano que vem, chegar a sessenta e sete, e em oitenta...em 

dois mil e treze em oitenta e quatro.E em dois mil e quatorze, completar o piso salarial.Então isso são 

ações, a reunião foi muito boa.Questão de obras, por exemplo.Tem oito ginásios pra sair por ano, 

daqui até o final do governo Tarso Genro.Então vão sair vinte e quatro ginásios,Jairo, né?E aí vai vai 

leva quem souber chorar mais alto e mais forte.E a comunidade que tá me acompanhando, eu e o  

colega Jaque, combinamos de nós fazermos uma viagem junto com a coordenadora, Jaque, falei em 

seu nome, pra que nós possamos ir junto com vocês.Os nove colegas, nós realmente marcarmos com 

o seu...com o prefeito também, Jaque.Pra que possa ser desses oito vereadores...Sérgio me cede um 

minuto?O senhor Presidente diz:Dois!O vereador diz:Dois minutos, que possa...Obrigado, colega 

Sérgio.Que possa daí então, nós.Se for necessário nós, presidente Sérgio, nós fazermos uma 

comitiva.E eu to lhe pedindo, vamos fazer, porque oito ginásios são certos que serão construídos em 

2012, oito em 2013 e oito em 2014.Sonho possível de ser sonhado, e são sonhos bons.É..amanhã, 

numa parceria da nossa escola, e acatando o convite da escola Julio Biasi.Os meus alunos de lá da 

escola, estarão aqui no muni...na escola Julio Biasi, jogando bola o dia inteiro.Vamos trazer 

funcionárias pra ajudar aqui as colegas daqui fazer almoço.E fornecer almoço aqui pra escola.E 

também Sérgio, e vocês que estão em casa nos acompanhando e colegas vereadores, hoje a minha 

escola parecia que estava em festa.Mais uma vez o CPM lá, liderados pelo seu Pedro com o grupo da 

direção do COM, passaram o dia inteiro trabalhando na escola.Então são essas coisas pra que saia a 

realização da festa no dia onze.Que eu entreguei o convite pra todos os colegas vereadores, pro 

desfile cívico tradicionalista.E tenho que contar pra vocês que hoje foi a banda do nosso 

município.Tanta coisa ruim, mas tem coisa boa.Hoje foi, Érico, a banda aqui do Capão do Cipó, 

ensaiar os meus alunos lá da escola Macedo Beltrão.Sempre durante todos esses anos, faz uns onze 
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ou doze anos de município, mais os outros que eu sou diretor já, a gente teria que trazer banda de 

Santiago.Hoje uma banda municipal,nossa, conduzindo os nossos alunos.isso é muito bom. E isso o 

papel de um...do que tem que ser feito numa administração  e num trabalho.Então eu acho que são 

esses os meus assuntos, né?Saudei os gremistas que isso é importante.Convido também amanhã, 

pra quem quiser assistir a gurizada jogar.Amanhã tem uma inter série as duas...vão ali no Julio Biasi 

quem puder, que de repente todo mundo trabalha,mas quem não tiver, uma folga.Vai lá e veja a 

meninada jogando bola numa integração perfeita, entre as duas escolas.As duas maiores escolas do 

município.Eu agradeço os dois minutos do colega Sérgio, e retorno no meu tempo de 

liderança.Obrigado.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite 

vereador Sergio, nosso Presidente.Demais colegas vereadores.Pessoas que se fazem aqui 

presentes.E em especial aos ouvintes da 87.9 FM.Que como o vereador que me antecedeu que já 

disse que, daqui um pouquinho estarão nos ouvindo.Todas as nossas manifestações, as que a gente 

aprova aqui ,que a gente vota, todos os nossos assuntos. Ah...Em primeiro lugar, eu gostaria de 

assim de começar pela banda municipal, que o colega Rodolfo falou. Eu já tinha falado pro Secretário 

da Educação, uma vez aqui, na organização dessa banda.E, a...Fiquei muito feliz que a Secretaria 

organizou e que esse ano, Capão do Cipó vai de vai ter banda própria que vai servir para muitas 

coisas aqui, pra várias comemorações do nosso Município, assim espero.Ah...E agora eu quero falar 

assim, a respeito Ah...da dos cargos.Quero usar a maioria do meu tempo  do meu tempo a respeito 

dessas criações desses cargos, que esta tramitando nessa Casa.Semana passada eu falei aqui, e 

hoje o meu colega reconheceu que realmente, eu nunca votei contra algo que fosse pro bem do 

Município de Capão do Cipó.E é por eu não votar contra  algo que fosse para o bem, que eu vou votar 

contra esses cargos, porque esses cargos vão prejudicar nosso Município neste momento, por quê? 

Porque e só ver, a parte financeira da administração.É final de ano, os recursos vão terminando tem 

secretarias que a gente ouve comentários, que não tem dinheiro pra isso ou pra aquilo.A Secretaria 

de Obras é uma secretaria que consome bastante.São maquinas grande e quando estragam o 

conserto o valor é alto pra consertar.Então eu acho assim, que agora, não é o momento de ser 

criados esses cargos.Quarta-feira eu recebi uma ligação, da senhora Marli,lá do...Carovi.Ela me disse 

que estava me ligando para me avisar, pra me comunicar que o posto de saúde do Carovi estaria, a 

partir daquele dia fechado.Eu disse para ela que eu iria comentar aqui na câmara, que eu quero que o 

povo inteiro de Capão do Cipó saiba.Que se o posto do Carovi do Carovi fechar, o culpado, se chama-

se: Osvaldo Froner, por quê?Porque é só ver o plano de governo dessa administração, o prefeito ele 

prometeu uma ambulância, um médico e uma enfermeira.Até agora não cumpriu.Eu sei que é difícil  

manter aquele posto do Carovi.Mas então não prometesse.E outra coisa, também, e  eu já tinha 

ouvido comentário que o Marcelo Brum seria o novo chefe do gabinete.Nada contra ele, nada contra a  

pessoa dele,  mas então já que não é pra deixar a Marli mal, porque o prefeito não pegou e não 

colocou o Leandro que trabalhava aqui na Câmara desse de...Chefe de gabinete e desse aquele 

cargo pra Marli e ela continuava lá no Carovi atendendo todas as pessoas como ela atende.Ela disse 

que ela abre o posto, ela limpa o posto, ela faz ficha, ela entrega medicação.Ela vê, ela verifica 
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pressão, ela é um, é um quase faz tudo lá.Então eu o...sou uma pessoa que concordo que ela fique lá 

no Carovi, que ela continue atendendo.Só que ela disse que agora ela  não tem como receber, porque 

ela era contratada pela 3e.Então o seu digníssimo prefeito que largue alguém desses CCs, que tem 

bastante muitos recebem mais que ela e trabalham menos que ela.E contrate ela.Ou que fizesse a 

sugestão que eu falei: Colocasse o Leandro de chefe de gabinete e colocassem a vaga dela que já 

estaria destinada a ela, e ela continuaria trabalhando no Carovi.Ah...Quero falar um pouquinho a 

respeito das dez casas populares, que serão feitas, a partir da união e da decisão, do Presidente 

desta Casa, juntamente com os outros vereadores.É um recurso que será destinado pela Câmara, foi 

decisão, uma decisão...do Presidente Sérgio, desse ano, que economizou bastante.Ah...foi gasto 

pouca diária.Foi decidido, ele, juntar esse dinheiro, pra que aquela, sonho da “Minha casa minha 

vida”, foram sonho mesmo, e não saiu do papel, foi...Só iludiu o povo de Capão do Cipó.Mas aqui ele 

decidiu, e nós aprovamos, e nós concordamos.Juntar esse dinheiro, e construir essas dez casas, de 

trinta e seis metros quadrados, no valor de cento e vinte e dois mil reais.Então, Capão do Cipó, vai 

estar ganhando essas casas, graças a esses nove vereadores que tão aqui, que pouparam esse 

dinheiro.Por que se dependesse da administração, estariam que nem “Minha Casa Minha Vida”.Só no 

papel!Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa, depois eu volto no meu tempo de liderança. O senhor 

Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O 

vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador José Rodolfo de Brum. 

Colegas vereadores, vereadora.Povo aqui presente.Em especial a Lori, a Cristiane, ai, que veio 

participar da sessão.E, os ouvintes da 87.9.Adair,parabéns!O pessoal já ta comentando que já tá 

sentindo falta do futebol, que não vai ter domingo.Lá na minha comunidade lá.Que quando acontece 

um evento desse, uma ótima organização, como foi feito da administração, o cara tem que vim mais é 

que elogiar.Por que foi um ótimo campeonato, todo...quando sai as coisa, sai bem feita, o pessoal 

gosta.E inclui foi uma diversão sadia.Todo mundo  gostou.E, tão de parabéns, todos vocês estão de 

parabéns.Também em especial ao time, que foram campeões.Até não foi...Foi, todos são campeões, 

porque sem briga, sem discurssão.Isso é uma maravilha, pra todos nós Cipoenses aqui dentro do 

Capão do Cipó.Não hovendo...quando não há briga, de campeonato, não...todos são campeões.Então 

quero deze...dizer era isso.E parabéns aos time que foram campeão.Muito obrigado, devolvo a 

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

CHAVES JARDIM (PP):Quero, senhor Presidente, cumprimentar vossa excelência.Cumprimento os 

demais colegas vereadores.Comunidade que se faz presente.E, os ouvintes da 87.9, que estarão nos 

ouvindo a partir das nove horas da noite.Primeiro lugar eu, quero aqui, dizer que,na semana passada 

eu me  associei as homenagens muito justa.Mas, também não lembrei de um grande amigo meu, que 

é o Robson.Robson, que se formou agora  no sábado, em Gestão Púbrica.Também, juntamente com 

a Valéria, com a vera...a ex- vereadora suplente, Margutti.Sucesso mais uma vez Valéria, sucesso à 

Margutti, ao Robson, por essa nova jornada, que se diz já de trabalho.Novos profissionais aí na área, 

também para  exercer o seu trabalho.Então, parabenizo  o Robson pela conquista, é... de  se formar 

em Gestão Pública, pela Ulbra pólo de Santiago.Portanto, após essa semana, não tanto de chuva, 
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mas também bastante assim, amolação, né.Então nós não podemos dar continuidade, ao 

patrolamento ao encascalhamento, do assentamento 14 de Julho, o Santa Rita, né?Nova 

Esperança.Mas certamente, a partir de amanhã, que o tempo permite.Diz que até segunda-feira de 

tempo bom,senhor Presidente, né?Que nós dê continuidade.Certamente também, os trechos que 

ainda faltam lá no Entre Rios, vai ser iniciado a partir de amanhã também.Então, nós temos que se 

dar as mãos aqui.Nós não podemos, é...falar sobre as questões do tempo.Uma parte é oriunda  

mesmo do tempo,então nós temos que ter um pouco de calma.Sabemos da necessidade, e que deve 

de ser feito esse trabalho, nas estradas do interior, né?Nas estradas dos transportes escolar, da bacia 

leiteira.Então, isso aí é uma demora, que se o tempo não permite, certamente a gente não tem como 

trabalhar nas estradas.Mas também, eu quero aqui me associar, à votos de condolência, a o avô do 

meu colega vereador Érico Rosado.Falecido agora no urtimo sábado, né?essa semana, então  votos 

de condolência, à mãe do vereador Érico, também, ao Érico.Que é neto do então falecido, 

né?Portanto, eu também quero aqui dizer que, na quinta-feira portanto será trancado a 377, né?Acho 

que uma obra, que não cabe a mim, não cabe a, quem sai Lá a quem, né?Já foi discutido por 

lideranças, por vereadores, por comissão, né?Então eu acredito que, pouco vai se resorve.Esperamos 

que o governo do Estado, a  empreiteira, seja lá quem for.Eu acho que não concluir a 377.Então é 

uma obra que talvez possa se iniciar, né?Mas isso ai cabe ao governo do Estado, tomar essas 

decisões e concluir a 377, né?Mas sucesso aí, na parte que vão aí, trancar a 377, na esquina 

Palmeiro, né.Eu, solicito também, ao Secretário de Educação do município, que socorra  quanto antes 

os abrigos escolares nas comunidades necessitadas.Eu já fiz várias vez pedido aqui dos abrigos 

escolares, e até hoje ainda não foi dado andamento desses abrigos escolares, né?E esses que já 

foram feitos na administração Froner, que seja ocorrido uma pintura.e, concluído o banco, também, e 

piso nos abrigos escolares.Foi simprimente  alevantado de tijolo e coberto, não tem um banco, não 

tem um piso, né?Praticamente se torna inviável.E que seja encascalhado ao redor daqueles abrigos 

escolares.Por que ali fica barro, fica dificermente, das criança, é...chegar até o  abrigo 

escolar.estamos aí vivendo, o horário de pegar o ônibus, né?De chegar até as casinhas, não temos 

um abrigo escolar adequado para as crianças do município.Senhor Presidente, eu deixo aqui meu 

restante de minuto, a algum colega,vereador Diego, se necessitar,  e volto no meu tempo de 

liderança.VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor Presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora.Nosso jurídico desta casa.A nossa rádio 87.9.Nosso, nosso povo 

Cipoense.As mulheres, que hoje estão aqui, ouvindo nós vereador.O Émerson do Folha, e demais 

pessoas boa noite a todos.Em primeiro lugar, Senhor Presidente, começo em agradecimento, ao 

colega Rodolfo, pelo ofício, o convite do desfile lá no Carovi dia onze.Obrigado Rodolfo, com  certeza 

estaremo lá.Nessa grande festa,nesse grande desfile da escola do Macedo lá.Também quero aqui  

pegar as  palavras do colega Antônio, e parabeniza aqui a Valéria, a ex- vereadora Margutti, meu 

amigo Robson.Pela formatura que aconteceu no sábado.Sucesso, e  que Deus abençoe o caminho de 

vocês.Também aqui não posso deixar de comentar, sobre a nossa 377.Os produtores aí, tão se 

unindo para que quinta-feira, a partir das nove horas a gente faça, vamo fazer um manifesto para que 
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a nossa  377, venham e façam a reforma que tem que ser feito, e não como tá sendo feito.Vieram ali, 

jogaram uma pá, como diz o colega Ibanez, e foram  embora e deixaram como tava.Diz que venceu o 

contrato, já começaram atrasado.A gente fica triste e lamentável, porque a gente depende muito da 

377.Então, a gente tem que reunir forças,com nossos agricultores aí.E que vão  lutar, que com 

certeza vão tomar alguma atitude e vão  providenciar aí essa nossa 377.Também quero aqui, 

agradecer  e também parabenizar aqui, a educação Odair.Pelo quinto campeonato que aconteceu 

esse  domingo na foi final.Graças a Deus tudo,Graças a Deus aconteceu em nosso município.Foi 

sucesso, grande  equipes aí foram campeão.A gente sabe que o nosso município, é de craques em 

futebol.Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto aí.A parte feminina também participou, tiraram 

primeiro e segundo lugar.A gente prosa e só tem que dizer adeus, e agradecer pra essas  pessoas 

que participam e ajudam a mostrar nosso município  o tamanho que é, a força que tem .Também aqui 

, um pedido que o seu Amaro Cortes me pediu.Ele  sofreu um acidente, ontem à tarde.Então desejar a 

ele tenha as boas miora, e boa recuperação.Ele me  pediu aqui pra mim agradecer a professora 

Sandra, o seu Ivan, do transporte.As enfermeiras.Doutor Antônio.A sua mãe, Zilda.A sua irmã, 

Simara.O  seu irmão, Bombacha, e famílias.Seus vizinhos, que ligaram e ajudaram.No caso de 

ontem.Isso é um...o motorista da ambulância, seu Virgílio.O vereador Diego e o vereador Jairo.Então, 

quero deixa aqui.Foi ele que me pediu.E a gente pede, ele, a gente nos pede, como diz, ele me 

disse:”Vocês são a voz do povo”.Então, as pessoas que ajudam nas horas difíceis, tem que ser 

lembrada também.Então deseja a ele que, aconteça tudo de bom pra ele.Graças a Deus deu tudo 

certo.Mas, um grande amigo nosso que sofreu um acidente, trabalhando, né colega Rodolfo.tendo o 

transporte escolar do Carovi lá.Então, que Deus abençoe.Até a próxima.VEREADOR ÉRICO 

BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente.Colegas 

vereadores.Comunidade.Ouvintes da Cipoense FM, nossa saudação.Presidente, queria comentar o 

fato lá do posto de saúde.E presenciei esse fato na sexta-feira, quando estava na prefeitura.E recebi a 

notícia: o posto lá ia ser fechado, porque os cargos aqui, os CCs que estão em discussão, aqui nesta 

casa, não tinham sido aprovados.Uma  espécie de chantagem, de uma espécie de pressão.E eu 

prontamente fui conversar com a secretária.E ela prontamente me disse, e aqui fica até o registro da 

competência da secretária, que o posto de saúde vai seguir prestando o mesmo 

atendimento.Independente de ter CCs aprovado ou não ter CC aprovado aqui nesta Casa.O fato que 

me faltava, e que me livrava minha consciência até.Os cargos não são necessários!Que nem, até na 

sessão passada eu ainda disse, que eu queria esses cargos  trocado por redes de  água.Pra mim 

muito melhor, e agora comprova isso, por que não há necessidade.Há uma  mera questão política 

nesse fato, de cargos por questão das políticas.Nem, não digo nem política, acho que até 

politicagens.Então assim, o posto vai seguir andando.Então, colegas vereadores, esse projeto já tem  

o voto, e já a comunidade sabe o voto que vai ter.Que vão ser derrubados.Não há necessidade, e 

vereador não pode aprovar projeto, que vá causar despesa ao honorário público, num momento de 

crise onde, o próprio prefeito disse, que temo em crise, não vem dinheiro do estado.Que até que  

finem, abrir os olhos com recurso daqui.E que tem que administrar as coisas daqui, e administrar bem. 
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E tá presente sempre aqui.E eu sempre questionei isso.Então assim, CC nessa Casa não há 

necessidade de aprovação, isso é importante.Segundo ponto, senhores.E quero comentar com 

relação a RS377.Chegou a hora!Da comunidade se movimentar.Chegou a hora de nós começarmos 

esse processo, vai ser uma espécie de protesto.Mas um processo...protesto pacífico, vamo lá na RS 

fazer a imprensa, que é o quarto poder no país, abri os olhos do  governo.Nós estamos lá.Capão do 

Cipó existe!E existe gente penando.Existe ambulância existe caminhões, se deteriorando por uma 

estrada praticamente intransitável.Então vamo lá.Outro fato importante colega Rodolfo e eu vou usar o 

teu discurso.O senhor falou no meio de tanta coisa ruim tem a banda da educação, e é uma 

verdade.No meio de tanta coisa ruim tem que chegar, eu acho que tem mais coisa algumas, ainda 

tem mais Rodolfo.Então não vou, corrigir um pouquinho teu discurso, nesse sentido, né tchê.Inclusive 

eu quero confessar aqui senhores.No empreendimento do ano eu  votei na banda da escola foi 

escolhida pelo secretário.Acho que é uma coisa importante, porque que eu vejo?Eu vejo jovem lá, sai 

da escola e vai lá nessa banda.Exercer acima de tudo, acima de praticar um monta um instrumento 

musical, esta exercendo princípios de cidadania.Ele vai  representar a Pátria no município de Capão 

do Cipó, isso é o mais importante.Então pra nós é importante.essa presença, estar lá.Eu não posso 

também, de deixar de comentar o seguinte:Passaram esses dias lá nos Palmeiros.E não vou dizer o 

nome, mas se precisar eu vou dizer.O cidadão passou na F250...350 da Prefeitura, naqueles buracos 

que da pra passar a quarenta por hora.E não enxergaram o motorista,não deu pra ver,quem era o 

motorista.Tamanha era a velocidade, né.Lá naquele trecho.E até me surgiu e eu comecei a pesquisar, 

e ai eu me dei conta.A camionete é da agricultura ou é das obras?Da onde?Qual foi o ministério?A 

agricultura?Ou foi o ministério do transporte?Que  eu saiba foi o ministério da agricultura que 

patrocinou.Então essa camionete tem que ta na agricultura.Não pode, todos os problemas que tem 

nas obras, concentrar todos os recursos, nas obras.Por que o problemas as vezes pode ser de 

gestão.Então assim, como é que é feito esse controle?Como é que é controlado?Como é que é feito o 

patrolamento?Então é assim, me chama atenção isso.Obrigado, Presidente a até terça-feira que vem. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui senhor presidente também 

deixar os votos de pesar  a família do senhor Nazário de Sousa Canterli,  do colega, colega  e Erico e 

a família dele. Também eu vendo aqui no jornal e espero e eu sempre digo as coisa  aqui nesta Casa 

nobres colegas vereadores , e que realmente as coisa tem que andar e sair do papel ,e diz o prefeito 

que ordenou o seu secretario a tirar do papel aquele projeto das Prótese ,colega Rodolfo,dentária, pra 

que seja feito o projeto colocado em prática eu espero, espero que alguma atitude deve ser feita a 

gente vê em outros Município e eu fui atrás pra vê Santiago lá a onde eu fui pegar o projeto tava 

havendo setenta por mês e já o prefeito Ruivo já avisou a empresa que pro ano que vem quer deixar 

no governo dele cento e cinqüenta próteses dentária mensal, colegas vereadores, tirem uma noção só 

né da tamanha importância pra muitos aqui o  que vá atender os anseio do Município do Capão do 

Cipó  espero que sai, eu espero.Presidente que este projeto não fique na conversa , de discurso 

bonito só.E mais uma coisa vereador Jardim o senhor e outros colegas, agora ouvido o 

pronunciamento do colega Jairo desta patrulha agrícola dos assentamentos não é de hoje que eu vejo 
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o senhor cobrar do Governo Municipal uma patrulha agrícola, não pros Assentamentos hoje daria 

quase uma patrulha agrícola pra cada comunidade pra ser colocado, eu acho que vai atender melhor 

e a patrulha agrícola vai fazer pro produtor na hora  que precisa tá lá o trator já.Meu muito obrigado. 

Devolvo à palavra a Mesa  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Quero 

aqui me associar aos votos de boa recuperação ao amigo, Amaro que sofreu aquele acidente ontem.E 

também, homenagear todos os colorados, né?Acho que não ganharam foi por causo que o treinador 

não escalou o Damião, né?Diz que não jogou, eu não sei,não assisti o jogo porque não era direto né 

mas,me colocou os companheiros gremistas aí que o Damião não jogou.Mas ta louco!Um baita 

jogador ainda sair e fica fora dum grenal, né tchê.Brincadeira!Mas aqui eu coloco senhor 

Presidente,sobre  a questão da dona Marli lá do Carovi.Se tem uma questão política no meio,que 

resolva ela com o prefeito municipal.Se foi prometido cargo pra ela, ele que dê o cargo pra ela.Cargo 

existe, é só ele querer.Tem tantos cargos né,tira um coloca outro, como ele já fez com diversas 

pessoas aí.Inclusive não entrou agora segunda-feira um assessor de imprensa ali.E eu tenho a 

impressão que esse cargo era o dela.Assessoria de imprensa de Capão do Cipó, era da dona Marli 

Bortolozo.Ti...tinha que ter  co..dado pra ela,trazer uma pessoa de fora.Ela foi candidata pelo PP, 

quantas vezes!Ela merece esse cargo.Manda esse cara embora e dêem pra Marli esse cargo.Ta aí 

cumpre a promessa!Esse cara, olha, diversas vezes eu cobrei aqui,disse que ele promete e não 

cumpre.E essa...esse é mais um fato que tá acontecendo no nosso município.O prefeito não ta 

cumprindo com a Marli.Um grande abraço dona Marli,e até a próxima sessão.VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor Presidente, eu rapidamente eu quero 

pedir pro pessoal do assentamento, ali no Nova Esperança, me pedirem.Que é o Gilmar Tramontina, 

o Roque, o Machado, o Bugre, o seu Lauro.Eles querem uma parada de ônibus aliem cima aonde que 

pe...na estrada geral ali perto do Marreta que foi embora, ali em cima.Diz que depende muito, tem que 

esperar o ônibus, e é longe lá de baixo.E daí chove nunca...tem tantas paradas de ônibus que tiraram 

do local e botaram outro, se tem possa fazer isso.Eles pedirem, faiz dias que falaram isso pra mim.E 

hoje eles me cobraram de novo.Eu não sei a...eu tava olhando o jornal aqui ó.O prefeito fala, fala, 

falou do nosso nossa...Graças a Deus ta quase concluída a nosso acesso aí, a 377.Mas ele  falou que 

ta esperando a pintura e a colocação de placas para marcar a data da inauguração.Pelo jeito é o 

prefeito que construiu essa obra.Pelo que eu sei é do governo do estado.E o próprio Tarso disse, ele 

assumiu e disse: “O do Capão do Cipó vamo terminar.” E tenham certeza que quem tem que 

inaugurar é o governo do Tarso não o prefeito.Essa  é a minha preocupação.E eu aqui então, falando 

dos CC, pra criar mais cargo e mais cargo.Eu sou contra porque tem gente agora, sem falar da dona 

Marli, eu nem  ia falar e ela foi candidata acho que duas três vezes.Mas dê um cargo ali de 

coordenador do ICMS.Acho que ela é competente pra usar aquele cargo ali.Não precisa ser criado 

outro.Ou tão pensando eu outra pessoa e deixar ela fora de novo?Mas se tem, pra que criar mais?Daí 

chamam ela, e chamam outro.Ou tem alguém lá no..que acham que é mais competente que ela.Acho 

que ela é bem competente pra ser coordenadora do ICMS.Meu  muito obrigado, devolvo a palavra à 

Mesa.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Senhor Presidente, colegas 
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vereadores, e mais uma vez vocês que estão em casa.Uma frase aí minha, vamos por partes de 

novo, né?O bom da história é que a nossos colegas da oposição tão nos ajudando, né?Isso é 

fundamental. A dona Marli, não sei se é pra ela o cargo, não está escrito ali que é pra ela.Mas já conta 

desde hoje com o voto do Jairo,  né?Do colega Jairo, ele  abriu o voto aqui.Isso é bom, né, o senhor 

disse  aqui. É...mas ainda contigo Jairo, questão de açude, questão de...de... fazer trabalhar na 

secretaria da agricultura eu fui conversar com o Alacir, até porque  eu sou suplente do Alacir ,né, bem 

lembrado por você mesmo.Se tá em débito lá não faz, e as vezes tem pessoa que está devendo um 

monte de coisa, não vai fazer, outra coisa que era pra dizer na semana passada Jairo:Tu sabe porque 

que não pode fazer um bebedouro?Numa propriedade?Porque tem denúncias.As máquinas são 

denunciadas pra fazer um bebedouro.E...se essa máquina for lá ela é recolhida. E foi  nós, menos eu 

menos colegas mas foi pessoas que foram lá denúncia as reto escavadeiras.Por fazer um bebedouro, 

então você que precisa de um bebedouro não tem.Você que precisa de um açude não tem.De uma 

pedreira não tem.Se essa pedreira esta denunciada por as vez,por causa de um limite de dois metros 

não pode ser mexida.Até ser esclarecida o fato.Então tem varias coisa aqui um dia estes nós vamos 

ter que pegar tempo aqui  e esclarecer as pessoas que estão em casa, pra saber o que exatamente tá 

acontecendo.Colega Sérgio, cento e vinte e dois mil pra casas.Parabéns!Isso é beleza!Né, então eu 

acho que isso mostra o nosso trabalho né. Vocês também que estão em casa amanha, não, na quinta 

–feira dia primeiro, o inicio da nossa Semana da Pátria Nacional, nossa data máxima da nossa 

Independência.Nove horas ali no lado da Prefeitura vocês estão convidados pra participar  e isso né 

Adair? As nove da manha né.Colega Erico Cazarteli Rosado, Erico, eu não gosto quando botam 

palavras aonde eu não falei, né e eu não falei. Eu disse assim que...que tem  muitas coisas ruins que 

saem daqui  que as vezes  que não é que não precisa sair.Quer nós podemos administrar  é nessa a 

idéia, sabe?Entende?Eu defendo o meu governo e também  algumas coisas que eu não concordo.Eu 

externo a minha opinião.Mas não é, eu quis dizer Érico, que muitas vezes as coisas ruins saem daqui 

que não precisavam sair,não precisa sair!não é pra botar em baixo do tapete, não é isso também 

Erico,não vá depois dizer que eu disse isso, né?É verdade, o senhor já tá, eu conheço o senhor,tá?O 

que tem que ser esclarecido, vão esclarecer, né?E Jaques eu tinha também citado você.Já estou 

encerrando Presidente.Mas eu ia, eu só falei no..no...na... nas obras no atendimento que o nosso 

governador e a CREA tá dando pra nossa escola.Eu acho que era isso muito obrigado pela atenção 

de vocês, até a próxima terça.VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Vou 

fazer um pedido de serviço agora no meu tempo de liderança.Não pode, mas antes não deu 

tempo.E..quero que seja enviado um ofício a secretaria de Obras, pedindo por favor que vão arrumar 

a saída lá do senhor João Antônio Soares Machado.Pra quem meu colega Jaques também pediu 

aqui.Mas eu vi a maneira hoje,de como ele pediu pro Jaques.Ele está extremamente descontente com 

a administração.Ele tem criança pequena, não tem como sair da casa dele.Então por favor, que a 

Secretaria de Obras, vá lá.Mande alguém, tem bastante gente que pode ir lá olhar e mandar arrumar 

aquela saída dele lá.Ele é uma pessoa que contribuiu pra hoje quem ta mandando no município, 

conseguir chegar onde que ta.Então, que  administração pelo menos, faça o serviço que deve ser 
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feito.E que dessas dez casas, eu espero  muito, que uma dessas casas seja destinada ao senhor 

Lauro, no assentamento Nova Santa...Nova Esperança.Por que ele foi prometido, como eu disse na 

sessão passada, foi prometido pela própria pessoa do seu Osvaldo Froner.Que ele ia ganhar uma 

casa por o programa “ Minha Casa Minha Vida”.E ele disse que se não saísse pelo programa Federal, 

ele tiraria o dinheiro do próprio bolso e construiria a casa pro seu Lauro.Nessa última chuvarada que 

deu, molhou tudo as coisas dele.E ele mora numa meia água.Então eu não sei como é que vai ser 

feito essa seleção, mas essa é uma das pessoas que precisam.E quanto as denúncias, colega 

Rodolfo.Ah... muitas vezes não é, a administração tá usando de desculpa,denúncias pra não fazer 

bueiro, pra não fazer isso,bebedouro.Porque muitas vezes, não tem uma retro, que não funciona, não 

tem uma patrola que funcione.E tão tudo estragado.As vezes se tem é uma ou duas que 

prestam.Então, que não usem de desculpa, e que assumam seus erros.Era isso, eu devolvo a palavra 

a Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Senhores, colega  

Rodolfo.Eu só falei o que o senhor falou e...E se não fosse por esta casa, o doutor Cristian taria aí 

ainda,a...se não fosse por esta Casa aí a doutora Luana taria aí ainda.E muitos outros problemas que 

a Câmara, o poder...E eu não falo aqui vereador de oposição, nem de situação.Eu verbo...eu falo aqui 

dos vereadores que tem posições.E defendem posições do município de Capão do Cipó.E eu quero 

abordar um pouquinho, até através dessa questão dos bebedouros.E quando sentou aqui nesta sala o 

secretário, pela primeira vez, o secretário do meio ambiente, e eu, eu pedi à ele.Trabalhe primeiro 

com a conscientização das pessoas.E aí eu não  sei qual foi o intuito do secretário naquela 

vez.Colegas vereadores que sabem desse problema que houve aqui na passagem de veneno do ex-

prefeito, ex-prefeito Serafim.E denunciaram e moveram Brigada e aquilo ali foi o exemplo.Se por 

parte, da administração,veio esta denúncia, veio.Como é que nós vamos cobrar da comunidade não 

denuncie?E aí vem a situação.E até conversei com o secretário sobre isso, e ele é testemunha 

disso.De tanta denúncia que veio, que houve retaliação de ambos os lados.Sabe da questão política 

do nosso Município e como é delicada.E nós vereadores, nós executivos, nós temos que se dar o bom 

exemplo aqui.Procurar sempre pela amenizar a situação e virou esse caos agora.E sobre o Jairo eu 

quero fazer uma defesa Jairo, não, não tem nada a ver contigo a situação.Tem vários problemas aí.É 

que nem dos bebedouros,tchê.Acho que se o secretário tiver boa vontade pode muito bem ir lá, e 

fazer um laudo técnico e autorizar a fazer sim.Acho que não pode botar a carroça na frente dos bois.E 

apontar o dedo pros outros.Que eu sempre tenho um ditado comigo tchê.Quando tu aponta o dedo 

pra um cidadão, tem quatro dedos virados pra você.Acho que você é responsável pelo que fala.O 

presidente diz:Terminou seu tempo.O vereador diz:Muito obrigado Presidente. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu a...amanhã portanto, eu venho lá do Entre Rios, por 

obrigação.E vou procurar a Secretaria de Obras, e vou tentar resorver o probrema do seu João 

Machado.Seu João Machado, um amigo meu, conheço o seu João Machado.Ele tem uma filha que é  

doente, já deve tar mocinha.Seu Didi, auxilia muito o seu João Machado, lá também.Então eu quero 

dizer pra vocês assim ó:Eu vou tentar amanhã,resolver a situação do seu João Machado com a 

Secretaria de Obras, né?Vamos tentar fazer isso, vamos ao encontro da Secretaria de Obra.Não 
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adiante, nós estar  aqui batendo, pegando o discurso do colega.Murtipricando aqui nessa Casa.Acho 

que cada um de nós devemos fazer o nosso.E a nossa obrigação de trabalhar.Portanto eu quero dizer 

aqui sobre a patrulha agrícola para os assentamento.Sou  muito favorave, a muito tempo.Então  eu 

sou justo, as famílias dos assentamento.devo muito as pessoas dos assentamentos pela amizade, 

pelo carinho que eu tenho com todas as famílias dos nossos querido assentamentos.Então sobre a 

patrulha agrícola, vereador Ibanez, se depender de mim, amanhã ela estava nos assentamento.Se 

dependesse de mim.Mas existe o poder público.Existe um secretário que deve de tomar as 

decisões.Espero, vereador Ibanez, e colegas meu amigo e ex-presidente  desta Casa.Como eu disse 

senhor Presidente, que as próteses passe a ser feita nesse município.E espero que o ano que vem, 

meus queridos idosos, seje insentado do IPTU.Que este projeto sugestão,elaborado com muita 

segurança e tranquilidade.O ano que vem meus queridos idosos, meu querido Presidente, seje 

insento do IPTU.Muito obrigado, presidente, porque ele já está me dizendo acabou seu tempo.Até 

terça que vem.Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OF. N° 030/2011, da Secretaria de Administração enviando Projeto de 

Lei 048/2011. PROJETO DE LEI 048/2011, do Poder Executivo, que “Institui a Coordenadoria 

Municipal da Defesa Civil  e dá outras providências”. OF. N° 02/2011, do Conselho Municipal da 

Mulher, solicitando a indicação de uma nova integrante, suplente, representante do Poder Legislativo, 

no Conselho Municipal da Mulher. OF. N° 031/2011, da Secretaria de Administração enviando 

Projetos de Lei 049/2011, 050/2011 e 051/2011. PROJETO DE LEI 049/2011, do Poder Executivo, 

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

exercício de 2011”. PROJETO DE LEI 050/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

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

PROJETO DE LEI 051/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2011”. OF. Nº 156/2011, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projetos de Lei 052/2011 e 053/2011. PROJETO DE LEI 052/2011, do Poder 

Executivo, que “Concede Gratificação aos membros da Comissão de Licitações e dá outras 

providências”. PROJETO DE LEI 053/2011, do Poder Executivo, que “Altera a redação do inciso I, II 

do artigo 4° da Lei Municipal nº 179 de 25 de agosto de 2004 que institui o Conselho Municipal de 

Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências”. OF. 098/2011, 

da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convidando para Abertura da Semana da 

Pátria, a realizar-se dia 1º de setembro, a partir das 9 horas, na frente da Prefeitura Municipal. Após o 

senhor presidente indica a servidora Silvane Carvalho Rigon, representando o Poder Legislativo, 

como suplente, no Conselho Municipal da Mulher. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 06/09/2011, 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 1° Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 30 de agosto de 2011. 

 


