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ATA N° 37/2011 (Ordinária) 

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro 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 36/2011, da Sessão 

Ordinária do dia 04/10/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. O senhor 

Presidente em exercício passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO 

SEIFERT (PP): Colegas verea... Colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, boa noite a 

todos. Queria, dizer que  amanhã... Quem não foi criança né? Até hoje. Amanhã, é o dia delas. Nóis já 

passemo por isso também, ficava feliz quando... Dia da criança, sempre gera algum presente, né? 

Então, queria... Toda criançada amanhã fica esperando esse dia. Também, queria agradecer o 

pessoal que compareceu, na... No evento agrícola no... No CTG. Pena que o Secretário Alacir... Alacir 

Dessoe não compareceu, o Secretário da Agricultura, que eu acho que era uma das pessoa que tinha 

que comparecer. De certo, deve ter havido algum problema, ou, como ele mesmo disse que, isso era 

coisa de gente rica, que não era de gente pobre. Acho que, quem perdeu, quem não veio. E o 

Alexandre do meio ambiente, também, que era convidado, de certo ele deve tá arrumando as 

pedreiras que ele não arrumou nenhuma até agora. Só pode ser isso. Deve tá arrumando, alguma ele 

deve tá arrumando. Que  a minha até hoje ele não arrumou, que eu tive que pegar e pagar do meu 

bolso, pra arrumar a minha pedreira lá, que ele deixou tudo esburaqueada. Que até é uma vergonha! 

De certo ele deve tá fazendo alguma coisa desse tipo. E também, queria dizer, que as nossas 

estradas lá.... Eu acho que o prefeito, vai daqui uns dias licitar uma máquina pra colher a berada dos 

azevém para fazer algum dinheiro, as verada com aveia, que tá tudo... Daqui uns dias dá corte.  Acho 

que... Acho que é pra isso que tá deixando sem  patrolar deve ser isso. E comentar mais uma coisa 

aqui: Amanhã é o dia da criança. E foi perdido o dinheiro da creche, de seiscentos mil. Que foi 

perdido. Vai ser entrado de novo com o mesmo papel, pra só dois mil e quatorze ser feito essa 

creche. Era isso devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente em exercício reassume os trabalhos 

da Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Eu quero cumprimentar aqui o senhor 

presidente. Demais colegas vereadores. Comunidade que nos prestigiam. E também os ouvintes 87.9. 

Quero aqui, deixar esclarecido, senhor presidente, que  na terça que se passou, por motivo de saúde, 

não pude me fazer presente aqui na sessão da Câmara, mas já ta com o atestado na sua mão ... Na 

sua mão. Então a gente... Não foi por outros motivos, foi por  motivos de saúde, por que me orgulho 

muito estar aqui nesta Casa, transmitindo aquilo que eu sei, aquilo que eu posso fazer a todo o 

nossos ouvinte e a todo o povo cipoense, né? Então, quando a saúde, a... A gente pede um pouco da 
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saúde naqueles dia eu estava um pouco adoentado, não  pude me fazer presente. Mas, está aí já 

comprovado ao senhor presidente. Também, lamentei quando alguém ligaste para o meu colega, 

vereador né? Jaques. Dizendo que na estrada do  Entre Rios, haveria um bueiro, quebrado. 

Infelizmente, essa pessoa, maldosa que ligou pro meu colega. E o meu colega, não bastava de fazer 

aqui o seu pedido. Realmente, concordo prenamente com que o colega  exibiu aqui na Tribuna desta 

Casa. Por que ele também é parlamentar do município de Capão do Cipó. Quando esta  pessoa 

maldosa, ou que não tem o que fazê, né? Liga pra usar de um parlamentar municipal, pra dizer que 

tem um bueiro quebrado, por favor! Olhe com bons olhos, se tiver, nós vamos verificar. Então, eu vejo 

que lá na estrada do Entre Rios, até hoje não se tem nenhum bueiro quebrado, né? Esta tudo ok, tudo 

bom. Então, foi lamentavelmente, o que fizeram pra o meu  colega e vereador aqui, Jaques, né? Até 

fiz um levantamento lá. Também eu tive no dia três... Três agora de 2010, nós estivemos com a 

associação comercial  aqui de Capão do Cipó, provisória. Reunida com o senhor  prefeito municipal, 

sendo assim presidida pelo empresário Alcenio Rodrigues. Aonde tratamos vários assuntos, com os 

empresários de Capão do Cipó. E aonde tratamos também,  é...  A, dar continuidade ou dar inicio, 

aliás, de um transporte no interior. Portanto, o senhor prefeito pediu ao jurídico da  prefeitura,  pra que 

tomasse ciência do fato e consultasse os órgãos competentes do estado, e as leis sim, para a 

prefeitura colocar um transporte no interior. Por que nenhuma firma,é... Se dedica e vim à Capão do 

Cipó. Vamos ver agora, durante essa semana  certamente faramos outra reunião com senhor prefeito, 

com os empresários comercial aqui de  Capão do Cipó. Mas, foi muito proveitosa. Também, nós 

tivemos dia quatro, reunido com o senhor prefeito,com lideranças do assentamento Nova Esperança. 

Aonde cobramos do executivo, o patrolamento e encascalhamento e  seguimento da patrulha 

agrícola, né? A patrulha agrícola, deverá de pegar um cronograma, extenso, se é nos... Se é nos 

assentamento Nova Esperança, tem que fazer o assentamento Nova Esperança. Se é no 14 de Julho, 

Sepé Tiarajú, Santa Rita, trabalhar nesse período, que é das localidades. Não adianta fazer lá pra um, 

e sair lá do assentamento e ir fazer pra outro. Então, tem que fazer um cronograma de trabalho, nos 

assentamentos. Agora, o senho... Senhor prefeito se comprometeu com as lideranças, que nós 

tivemos também conversando, é... Na, ali no gabinete do senhor prefeito, com as liderança lá de... Do 

assentamento Nova Esperança. E também eu tenho aqui, a qual a nossa secretária da Câmara leu 

aqui, que foi dia... O convite das Olimpíadas Rural, a qual não saiu por motivo de mal tempo. Então 

hoje nós estamos aqui, convidando , né? Se diz, convite, né? É.. Olimpíada Rural, Capão do Cipó, 

né? Será na localidade de Entre Rios, agora neste domingo, neste domingo será realizada lá. A 

comissão organizadora lá presidida lá pelo Otaviano dos Santos Vargas, e sua família, estão... E a 

EMATER, aqui de Capão do Cipó, né? Tão fazendo as Olimpíadas Rural no dia 16. Então, tão 

convidando toda a comunidade em geral para esse grande evento que é acontecido lá no Entre Rios, 

na sociedade esportiva Rancho Alegre. Eu quero  finalizar e dizer, senhor presidente, que por outros 

motivos não em fiz presente nos eu encontro, que era um encontro nosso, né, presidente? Presidido 

pela Câmara, eu peço excusa à vossa excelência. E, quero dizer que estou se , pronto pra que eu 

possa ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso produtor, do grande e do pequeno. Muito 
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obrigado senhor presidente, e volto no meu tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): O vereador fica com três minutos e trinta segundos, pois cedeu um minuto 

e trinta segundos ao vereador Ibanez Garcia dos Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, 

colega vereadora. A nossa rádio Cipoense, Jurídico desta Casa. Ana, secretária. Meu amigo Valdir. O 

esposo da nossa vereadora. Seu Luis, ex vereador. Amigo Pedro, boa noite à todos. Primeiro lugar, 

senhor presidente, começo, falar um pouco de coisas boas. Falar do nosso encontro no sábado, com 

os produtores, agra... Agradecer a vossa excelência, os colegas que par... Que compareceram, os 

nossos produtores, que compareceram. E, os palestrante, que vieram que vieram, a... Alertar, os 

nossos produtores do nosso município. Também, quero aqui, também, parabenizar todas as crianças 

do nosso município, que amanhã é o dia delas. Um abraço, que Deus abençoe. Também, quero falar 

aqui, sobre o nosso concurso público, quero aqui parabenizar também, á todos que passaram no 

nosso concurso. Aqueles que tiraram primeiro, segundo, terceiro, enfim. É, como se diz, quem faz, faz 

pra conseguir uma vaga pra trabalhar. Então, aqueles também que não conseguiram passar, tiraram 

notas boas, notas baixas, mas com certeza não é... Não é só esse concurso que tem  pela frente. Vai 

ter vários concursos, e a vaga está aberta de novo pra fazer, pra quem não conseguiu passar. 

Também, quero aqui senhor presidente, pedir mais uma vez, ao nosso Secretário de Educação, seu 

Henrique Nascimento, a construção de uma parada aqui nas casinhas popular. Então, a comunidade 

me pediu, então, deixar aqui esse pedido feito a ele. Também, tenho aqui, agradecer ao Secretário, 

pelo patrolamento da estrada do Rincão dos Palharine, que ficou feito. Então, deixa agradecimento a 

ele. Também, peço que seja trocado uma lâmpada, em frente ao seu Cicito, na rua Juvenal Garcia 

dos Santos. Já falei terça passada, não foi feito. Hoje estive presente na secretaria, pedi à Ele, 

também, ficou de fazer esta troca. Também, a estrada ali que vai ao seu Adelino ali, ao Jora, ao Tigre 

ali, que pranta até a lavoura ali em baixo. Pedi patrolamento, me garantiu que até essa semana vai 

fazer. Que Deus ajude, que não aconteça nada nas máquinas, que aconteça... E que faça o serviço 

pro nosso povo cipoense. Então, seria isso, o meu resto dos meus minutos, cedo então ao colega 

vereador Ibanez Garcia dos Santos. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Comunidade, que se faz aqui 

presente. Ouvintes da rádio Cipoense FM, nossa saudação. Nosso presidente, não tem como nós 

deixar aqui de comentar o evento. Primeiro encontro da agricultura, e eu até confesso presidente, 

acho que até o primeiro encontro do conhecimento da agricultura. E eu fiquei até um certo período, e  

depois e conversando  com pessoal de casa, da importância que teve este evento. E do 

conhecimento. Pena que tinha que ter mais gente ainda. Acho que tinha que ter botado lá, duzentos 

produtores do nosso município. Se nós fôssemos comparar, com o número de talonassos que nós 

temos, mais de mil, são mais de mil cadastros. Nós tinha que ter no mínimo lá presidente, no mínimo 

duzentos ou trezentos produtores. Ouvindo o Shineider, que é um... Dá pra dizer assim, um cientista 

da área agrícola, que é algo raro, no nosso meio. Que conhece toda a história, das variedades de 

planta. Da... Da chuva... Dos períodos de chuva. Das secas que  ocorre em março, que é uma coisa 

interessante, que a gente vai aprendendo, presidente. A maior número de secas que ocorre nas... 
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Nossa região é na época de março. E ele defende, a plantação do soja precoce, inclusive, a 

antecipação da planta. Então, as coisas importantes que a gente vai aprendendo. E eu, até 

conversava com a Elenice Palharine, que vai estagiar em Santa Rosa, na cooperativa do Shineider. E 

ela, havia comentando, a quantidade de variedades que ele tem e teste. Inclusive, eu comentava a 

questão que chama atenção, do gesso que tão colocando nas nossa propriedades. Ele ainda não 

afirma, conveniência com a colocação do gesso,por que ele não tem testes ainda. Então, é  

importante isso, presidente, e queria incentivar aqueles que fazem agronomia, a procurar fazer uma 

visita lá. E os agricultores principalmente, o conhecimento leva nós a melhorar a nossa agricultura. E, 

comentava com ele quando falamos, tava junto o prefeito Osvaldo Froner. Que nó tínhamos aqui no 

nosso município, sessenta mil hectares de lavoura. E ele ficou apavorado com a variedade de 

lavouras que temos aqui. E ele falou, inclusive, vocês tem um potencial de produção aqui no Capão 

do Cipó, muito grande, presidente. Então assim, é esse tipo de evento que é importante, eu acho que 

deve ocorrer todos os anos. E tem que haver essa parceria. Acho que é importante, esse tipo de 

evento, que envolve a comunidade, todo mundo deve colaborar. Mas, infelizmente isso não ocorre na 

vida, na realidade. Mas não podemos desistir, presidente, acho que essa é a questão principal. De 

continuar incentivando a participarem. Quero aqui, presidente, e comentar com relação as nossa 

estradas: Tá chegando a safra de trigo, e  gente não vê movimentos. Movimentos, claros de como vão 

melhorar um pouco o transito da nossa estradas. E principalmente, que eu vejo muitas queixas aqui, é 

das entradas aonde vai o caminhão de leite, buscar o leite da bacia leiteira. A muitas queixas de 

pessoas, que patrola não aparece mais. E cascalho também não. Então, nós temos que dá uma 

atenção na... Principalmente ao pequeno, tche. Eu presenciei e ouvi, pessoas dizendo, pessoal, que 

tem que andar quinhentos metros com um tarro de  leite nas costas, por que o caminhão do leite, 

quando chove, não desce lá busca o leite. Isso não pode ocorrer, presidente. Presidente tem a 

palavra. O senhor presidente diz: Eu falei, não tenho nada contra o Secretário, falei pra fazer uma 

licitação duma patrola. Um dia nós tava em reunião,e o prefeito disse que não ia fazer pra poupar. 

Agora, entra como o Secretário que não presta. O Secretário, é isso e aquilo, só que ele era de 

acordo de bota, licitar a patrola. E agora, como é que fica? É o Secretário que é ruim? Tem que 

também... Tem horas que temo que defender os Secretários. Muitas vezes, ele quer fazer e não pode, 

por falta de maquinário. O vereador diz: Isso é complicado, presidente. E é uma situação assim  que, 

nos entristece. Principalmente o pequeno, tche. Cara que iniciou lá, com quatro, cinco vacas de leite. 

Quer montar o seu próprio negócio, quer ajudar a desenvolver o município, não tem as condições. E 

aí  já entra a questão do feno, que já é outro problema também, que afeta o pequeno produtor. As 

maquinários da agricultura, não estão vencendo atender a demanda de feno. E o que que  foi 

resolvido? Qual é o meio que resolveram? Até agora nada. Então isso nos preocupa. Então era isso 

presidente. E eu... A gente vem discutindo e debatendo essas questões. É importante, nós fazermos 

alguma coisa nesse sentido, tem que melhorar a eficiência. Principalmente do pequeno, tche. 

Pequeno produto a  gente ta iniciando tchê. O que hoje não tem. Então era isso, presidente, meu 

muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador fica com seis 
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minutos e trinta segundos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu um minuto e trinta 

segundos de seu tempo regimental. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar o presidente desta 

Casa. Colegas  vereadores, vereadora. O nosso procurador e os funcionários desta Casa. Também 

os ouvinte, da 87.9, que vai ao ar a partir das nove horas, da sessão do poder legislativo. Aqui sempre 

assíduos a esta Câmara, o seu Valdir, se encontra aqui. O ex vereador Luis, seja bem vindo seu Luis. 

Seu Cleimar. E o Pedrinho também nesta noite aqui, presente nessa Casa do povo. Eu quero, 

primeiramente presidente, é... Como diz o colega Diego, temo de parabéns né, colega? Aquela 

comunidade recebeu o patrolamento, daquelas estradas. A gente fica feliz, por que, isso na... Hoje 

nós comentando né, colega, ex colega Luis. A respeito do vereador que pede estrada 

encascalhamento, isso não é favor, isso é uma obrigação de fazer mesmo, né seu Luis? A gente fica 

feliz quando sai, por que atende os interesses da comunidade. Dos produtores que pagam o salário 

dos vereadores, e que mantém esse município. Eu sempre digo isso! E vou continuar com a mesma 

posição aqui, seu Luis, que eles é que  precisam, presidente, de estrada, pra sana, pra recolher a 

safra de soja, de trigo de milho. O leite, como diz o colega Érico. Então, a gente precisa ter uma 

estrada de qualidade. E vou também tenho que registrar o bom trabalho do seu Eldon Bruisman, por 

que ficou excelente, né, colega Diego? Ficou muito boa a estrada, fizeram todas as entrada dos 

proprietários lá. Então, a gente fica feliz. E parece que amanhã, a patrola vai entrar, outros vereadores 

aqui falaram a semana passada, aqui no seu Enio, no seu Didi, aquele pessoal lá, parece que a 

patrola vai entrar. Por que, ontem eu passei ali, é brincadeira! Mas parece que vai sair as estradas 

realizadas pra aqueles moradores ali. Também uma outra notícia, presidente Sérgio, parece que... E 

eu vi hoje, e eu tenho que defender o presidente, é... O presidente e Secretário Henrique Lima, que 

ele reivindicou hoje a contratação de pelo menos duas patrola, pro prefeito municipal hoje de manhã. 

Pra colocar as estradas em dia até a colheita do trigo. Então, eu tava presente com ele  hoje, quando 

ele fez novamente a reivindicação ao prefeito municipal, para que faça uma licitação, pra que se 

contrate duas patrolas pra que se coloque as estradas em dia até a colheita da safra que esta 

chegando. Espero, presidente, que saia do papel, é a esperança nossa. Também, aqui o pedido, é 

aqui dos  moradores aqui do... Da sucessão... Eu até vou dar o nome aqui da pessoa, do Gelsinho, 

que pediu aqui a ampliação daquele bueiro da curva ali, que o seu Rogério vai fazer a colheita do trigo 

ali, o caminhão não manobra naquela curva ali. Se tu pediu pra outros vereadores, certamente vão 

comentar. Então, ele pediu encarecidamente ali, em nome do seu Rogério, que faça um tubo a mais e 

uma carga de cascalho, que resolve o problema ali daquele bueiro. Também, nobres colegas 

vereador, notícias: Eu sou muito da realidade dos fatos aqui acontecerem. Dizem que até o fim da 

semana, deve ta começando o calçamento de frente a Câmara aqui, o calçadão, diz que. Eu to 

apenas anunciando... Até fazendo um comentário, por que espero que saia do papel, mas ainda hoje, 

eu cobrei o calçadão aqui na Câmara. Foi deixado noventa mil pelo poder  legislativo, de todos os 

vereador o ano passado. Então, eu fui atrás, eu fui cobrar, diz que, que até o fim de semana começa a 

obra. Espero que saia do papel, por que se não tem que saber aonde que vão colocar os noventa mil, 

que sobrou desta Casa. Também, colegas vereadores, eu quero mais, deixa eu ver aqui... Também a 
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linha de ônibus que o vereador Jardim colocou. Parabéns vereador Jardim! Tomara que saia do papel. 

Por que muitos vereadores não tem como se locomover até a sede do município, vereador Jardim. 

Também, não posso criticar, por que no ano passado, foi colocado a disposição de empresas, pra vim 

prestar esse serviço no Capão do Cipó. Não houve, presidente Sérgio, nenhuma empresa 

interessada, em prestar esse  serviço, então não fica a cargo totalmente da administração municipal, 

mas a gente espera que alguém, vereadores, tenham o bom senso. Por que a gente sabe que é 

distante da sede do município. O nosso comercio, os  bancos, né? Então, que realmente a 

comunidade do interior precisa dum transporte que  venha pelo menos uma ou duas vezes na semana 

à sede do município. Mas a gente espera que saia do papel também, e que alguém haja um 

interessado pra fazer tal demanda do povo cipoense. Também, aqui a respeito daquele abrigo 

escolar, colegas vereador, lá do Rincão dos Palharine, do Gilberto. Comentei pro secretário de 

educação hoje. Eu espero até terça que vem, que arrumem alguém e mande construir. O material tá 

lá, né? Então espero encarecidamente, uma semana. O vereador ta dando uma semana. Se não 

mandar vamo recolher o material. Quem  sabe fazer em outro lugar, né? Eu acho que tá faltando boa 

vontade das coisas se realizarem. E aquele menino precisa, sai de madrugada de casa vai pra bera 

da estrada. Tem mais uma senhora que pega o transporte ali na frente. O abrigo tá lá, é só construir 

eu não acredito que não tem um funcionário. Tem sempre um funcionário de boa vontade. Chegar 

num deles pedir: O vamos construir, aquele material, levar lá, presidente, tá lá já. Então a gente 

espera, que realmente saia do papel, e que atenda os interesses da comunidade. Por que quem 

ganha  é o jovem que tá lá na beira da estrada, não é o  vereador. Pode ter certeza disso, quem 

ganha é a comunidade, quando as coisas são atendidas. Presidente, que eu tinha pra hoje. Devolvo a 

palavra a Mesa, eu volto no meu tempo de liderança. Muito obrigado. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Comunidade que nos 

honram com suas presenças. Em especial a todos os ouvintes da 87.9, a nossa FM do coração. E 

falar em FM do coração, eu quero parabenizar a diretoria da radio, á todos que se engajaram, né? Pra 

o sucesso de um novo baile que realizaram que foi sábado passado ali no ginásio de esportes. Então, 

parabéns a todos da Cipoense FM. Quero aqui, também, senhor presidente, sobre a estrada, colega 

Ibanez, que você falou da sucessão do seu Laudelino. Semana passada eu falei, tu já... Você já teria 

falado diversas vezes aqui, pediu. O Gelsinho, de novo hoje me pediu, então ta  mais que, que falado 

sobre as estradas. O alargamento daquele bueiro que não tem condições de passar um caminhão 

mesmo. Então, não tem mais o que falar, se não fizerem, não tem mais o que nós fazer aqui na 

Câmara. Porque eles já tão careca de saber. Também quero aqui, me pediu ali os Tissot, que amanhã 

é a final do torneio deles de bocha com almoço, pedindo que a comunidade participe. Parabeniza lá a 

igreja São Judas Tadeu, da comunidade de Palmeiros, pela bela festa realizada domingo passado. 

Quero também, parabenizar todas as nossa crianças do município de Capão do Cipó, pelo dia da 

criança amanhã, né? E o mês do idoso que é setembro, e também Outubro Rosa, que é agora no mês 

de outubro, ta ocorrendo. Então, o trabalho desempenhado, né? Pelos seguimentos sociais, de todos 

os governantes, é federal, estadual, municipal. Que é a prevenção do câncer de mama. E nós 
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também temos que se preocupar, nós homens, por que esse mal também, pode nos atacar. Então, eu 

acho assim, que o câncer de mama, hoje tu fala em câncer de mama, pensa na mulher, mas tem 

muitos homens com câncer de mama, né? Eu aqui, senhor presidente, também quero falar, ao colega 

Diego, que falou, não sei se foi a sessão passada ou na outra. Que as estradas lá do  Rincão dos 

Vargas tavam ótimas, que já tinham patrolado, só que a patrola não chegou lá até hoje. Aonde ela 

andou, ela passou na estrada que desce pro Rincão dos Vargas, em direção ao Inhacapetum. Lá no 

Rincão dos Vargas, não foi arrumada as estradas. Tá em péssimas condições. Estragou ontem a 

patrola, colega, lá no Inhacapetum? Pois é, então tá aqui colocando. O pessoal vem nos falando a 

dias que realmente as  estrada lá do Rincão dos Vargas não tem condições. Inclusive, e essa aqui ó 

lá do Iunki que desce lá do Rincão dos Vargas, né? Que vem nos Palmeiros, também é uma estrada 

aqui que ela foi feita alguns trechos e empedrado alguns locais. Mas, pra carro pequeno enrosca em 

baixo, também, tá em péssimas condições. Precisa que mande um rolo lá, o mais breve possível. 

Senhor presidente, parabenizo o senhor, pela bela palestra apresentada pelo Sérgio Shineider, e o 

Márcio Bianchi que vieram até  Capão do Cipó, pra trazer aos nosso produtores inovações nas 

plantações de  soja, nas plantações de trigo. Que o pessoal que tava lá, os produtores ficaram assim, 

ó, com bastante conhecimento nessa área da produção, que no nosso município, noventa e cinco... 

noventa e nove por cento agrícola. Realmente, como diz o nosso colega Érico, tinha que ter o mínimo 

duzentos produtores lá. Mas ficamos contente, por que as vezes, o número duzentos, não vai fazer 

tanto efeito como faz os sessenta dos produtores que tavam ali. Então, eu penso assim ó:  Se tinha 

sessenta, esses  sessenta vão transmitir a outros. Por que tu vê, em diversas reuniões que se 

encontram, quando se encontram numa promoção, numa coisa, o que que fala? O que que tu vê a 

conversa? É realmente, sobre a planta, sobre a colheita. Sobre o maquinário. Então, tudo que se 

aprendeu ali. Sessenta que aprenderam ali, vão transmitir a todos os outros produtores do nosso 

município, tenho certeza disso. E também aqui, senhor presidente, eu fico indignado com a situação 

que ocorreu aí com o nosso executivo. O nosso executivo municipal, intimidando funcionária, do 

nosso quadro de funcionários do município de Capão do Cipó. E o Secretário também, intimidando. 

Intimidando funcionários, do nosso quadro de funcionários do município de Capão do Cipó. Isso é 

uma vergonha, e eu volto a falar mais nesse assunto, nos meus minutos de liderança. Senhor 

presidente, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor 

presidente, demais colegas vereador, colega vereadora. Meu amigo Valdir, Cleimar. Nosso amigo 

colega ex vereador seu Luis. Pedrinho meu amigo ali. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu 

volto aqui hoje é um... A gente fica preocupado, por que parece que nóis vereadores só viemo aqui 

pedir estrada. E eu na primeira legislatura quando eu assumi, eu disse que eu não tinha me elegido 

pra pedir estrada. Mas não tem outro jeito não. Por que eu acho que se tem um Secretário 

competente, não precisa a gente pedir estrada, ele vão lá  e fazem, arrumam as estradas. Eu acho 

que é... A minha preocupação é essa. Nos assentamentos não tem como andar. Porque faiz um ano 

que a gente pede. Entra uma patrola fica meio dia, estraga. É o que aconteceu lá no Rincão dos 

Vargas. A volvo tá estragada de novo lá. Esses dias tava estraga, arrumaram, tá lá de novo 
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estragada. Então, não sei o que... Se arrumaram foi de ontem pra cá. Por que ficou o fim de semana 

inteiro lá, estragada. Que foi pra trabalhar e ta lá. Os pontilhões, quem vai ali no Passo de Areia, ta 

quebrado. Ali no assentamento tá quebrado, na frente do seu Antenor ali. E nem... É simples, é trocar 

as madeiras de cima. Vem no Gringo, compra umas pranchas. Compra a  madeiras quadrada, vai lá e 

troca. Isso é questão de horas. E não fazem. Estrada do Capão da Batalha: Eu sábado eu fiquei aqui 

até umas horas no encontro dos vereador, que tinha dos produtores ali no CTG. E fui pra Bossoroca. 

No Capão da Batalha, não dá pra andar mais a estrada. E tava chovendo, choveu ainda de noite. É 

um buraco em cima do outro. O problema das nossa estradas sabe o que que é? Não tem... Eles 

achataram, a água não escoa mais, aonde que tá no meio não tem mais o que fazer. Vão lá, dá 

uma.... O problema é assim ó: Eles mandam os cara patrolar, o funcionário vai e faz o que eles 

mandam. Dão só uma tapada. Estrada tu corta dá três tombo. Se tu vier cinco quilômetros no dia, ma 

te dura um ano. Limpa e faiz sarjeta, mas não fazem isso. Eu me lembro, quando o seu Ade... O seu 

Ade um cara... É um agricultor, se elegeu a prefeito na Bossoroca. Quando ele se elegeu, ele veio em 

uma semana aqui no Capão do Cipó, e eu tava ali na prefeitura. Ele chegou me perguntou o seguinte 

ali pra mim... Por que eu conhecia ele,fiz muito serviço pra ele quando fui Secretário. Ele disse: Qual é 

o segredo de vocês ter estrada boa? E eu disse: Não tem segredo nenhum. Eu disse: Pergunta pro 

Milico, ainda era o milico o Secretário. E eu disse: Não tem segredo nenhum, é só trabalhar e fazer 

bem feito. Que hoje na Bossoroca, cruzou pra lá tu pode andar. E anda... Tá lá a estrada pra ver. E 

que veio um dinheiro, dos oitocentos e quatro mil, que veio pra encascalha o Carovi, a Batalha ali que 

tá do jeito que tá. E vão oiá o que eles fizeram na Bossoroca. É um asfalto. Tu anda lá, uma pedra 

macia. Pode andar a vontade. Vereador Ibanez, tu falou do calçadão da Câmara. Que quero vê 

máquina pra eles fazer isso aqui. Que um dia o Secretário veio aqui, e disse pra nós numa audiência 

pública, que que... Não queria, tinha que ter patrola pra arrumar as estradas. De... E não vai sair aqui, 

por que  não tem patrola. E se não vão contratar outra e os produtores vão ficar sem estrada de novo. 

E a minha preocupação é essa. Patrulha Agrícola: Vereador Antônio, é uma vergonha total. Os 

produtores, tem produtores que pagou hora de globe a dois meis três meis atrás pra pranta a rama de 

mandioca e até hoje não foram. Nos assentamentos tinha uma patrulha agrícola e funcionava, 

criticavam, mas funcionava e funcionava  bem.  Um trator fazia pra duzentas família. Hoje tem cinco 

trator na agricultura, e não consegue fazer pra ninguém. Eu não entendo isso. Eu não entendo  meu 

Deus. A minha preocupação é essa. Tem produtor que pagou  a quatro meis uma hora pra fazer, pra 

pranta rama, de mandioca e até hoje não foram. Então, a gente fica preocupado que isso é tudo 

dinheiro público, todos. Que cada um que contribui com dez ou com vinte, no nosso município, é 

dinheiro nosso. E a minha preocupação é a seguinte: O jeito que tá, as estradas não vai serem 

arrumadas, os produtores vão puxar até a safra de trigo e de aveia, no meio dos buracos. Por que não 

vence, não vence. A verdade é essa. Tu arruma deiz quilometro fica mil quatrocentos e noventa sem 

arrumar. Então isso... E fora as entradas dos produtores. Que vão... Quem tem lâmina vai ter que 

começar a fazer isso. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas vereadores. Colega vereadora. Amigo  Luis, Cleimar. 
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Outro cidadão, Valdir. E vocês, que nos acompanham através da radio Cipoense FM. E eu tava 

achando estranho. E até tava torcendo que ninguém falasse, pra mim ser o primeiro. Da festa. Mas aí 

o colega Jairo, me tirou a oportunidade. Roberto, é... Tem eventos no nosso município  que reúne a 

sociedade de forma indistinta. PP, PMDB, PDT, pobre, rico, arremediado, colono. É... Granjeiro. Eu 

cito o Carovi, lá na minha escola. Eu cito,a... O CTG. E... A escola Julio Biasi, e agora nesse rol de 

entidade que são... Que quando movimentam um, movimentam toda a sociedade, colocamos nela,  

Roberto. A rádio Cipoense Fm. Isso é sinal de uma, de uma entidade que tá trabalhando pela 

comunidade. Parabéns, você aí e ao grupo que dirige a rádio. Mas vamos por partes: É... Ontem na 

minha escola aconteceu o dia da criança. Trouxemos brinquedos, para a gurizada lá da escola 

Macedo Beltrão. O nosso CPM gentilmente, financiou a atividade. Cama elástica, castelo inflável, 

algodão, pipoca, lanches. O CPM pagou a parte dos brinquedos e nós oferecemos o resto. A palavra 

que resume: Foi um sucesso. E já fica o convite para que a comunidade saiba, que no dia treze na 

próxima quinta feira, a nossa prefeitura municipal está... Estará realizando a mesma atividade pra 

todas as crianças, com menos de dez anos, aqui no Capão do Cipó. Colega Jardim, essa 

possibilidade de uma linha de ônibus, Jardim, parabéns. No tempo que eu era Secretário, a gente 

tentou, mas não existem interessados. Por que ninguém vai de rasgar dinheiro de colocar uma coisa 

que não tem dinheiro. Planta-se pra colher. Trabalha-se pra ganhar dinheiro. Então, eu acho que 

nessa parte o poder público tem que agir nem que se subsidie .Isso faz  parte, isso é uma discussão 

que vem desde a emancipação. Se você conseguir isso, consagração pra você. Colega Sérgio, uma 

justificativa por não estar no evento patrocinado pela Câmara, Sérgio. Eu tive visita da minha irmã, 

que fazia mais de ano que não via, e ela apareceu justamente neste final de semana. E tive na minha 

escola Sérgio, uma menina que disse: Professor eu fui lá onde o senhor convidou e o senhor não 

estava lá. Então, sinal Sérgio, de que são pessoas que acreditam e ela me disse assim: A minha mãe 

foi comigo. E ela ficou muito faceira, por que ela... O professor, ele disse: O professor que falou lá, 

disse que é melhor plantar uma ou duas ou três hectares bem plantada. Do que plantar dez mal. 

Então, valeu Sérgio. Se essa pessoa agregar valor na sua produção. Parabéns pelo evento. Não 

posso deixar de falar também, da visita que tivemos hoje da Coordenadoria Regional de Educação na 

nossa escola, mostrou a  equipe pedagógica da CREA, juntamente com a delegada, coordenadora 

adjunta. A partir do ano que vem, colega Érico, o ensino médio troca de nome. Passa a chamar: 

ensino médio politécnico. Não é que a escola, e vocês que estão em casa nos acompanhando, e 

demais colegas, vai ser um ensino técnico. Não! O que nós vamos fazer a partir do ano que vem, 

2012, o primeiro ano. 2013 o segundo, primeiro e segundo. E 2014 primeiro e segundo anos. É, além 

da formação básica que tem que ter, uma preparação para o mercado de trabalho, em forma de 

estágio, seminários e coisas desse gênero. O ensino médio passa a aumentar duzentas horas por 

ano, e terá um dia a mais no turno oposto de aula. Então hoje foi uma discussão bastante acirrada lá 

na escola. Convidamos o Secretário, aonde... Por que isso representa custos pra prefeitura por causa 

do transporte escolar. Mas, na conversa é que se vai construir isso. Então, a partir do ano que vem, 

na entrega de notas agora que nós faramos na semana que vem, eu estarei explicitando a todos... A 
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todos os demais pais que  não fizeram... Tiveram lá. Hoje nós tivemos em torno de cem pessoas 

reunidas lá, discutindo educação. E a secretaria da agricultura, através do Secretario Alacir, pediu pra 

mim anunciar aqui, que até o dia dez de doze encomenda de alevinos, pra entrega no próximo dia 

quinze. Então, quem quiser os peixinhos lá, dirija-se até a secretaria de educação...aaaaa.... Da 

agricultura, e fale lá com o Alacir, ou com o pessoal lá, a equipe dele pra encomendar. E depois eu 

tenho alguns assuntos que nós vamos falar na horadno tempo de liderança, pra nós fazermos aqueles 

esclarecimentos necessários. Muito obrigado presidente, e eu retorno no tempo de liderança. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite senhor presidente. 

Boa noite meus colegas vereadores. Pessoas aqui presentes. Em especial aos ouvintes da 87.9, que  

daqui a pouquinho estarão nos ouvindo. Em primeiro lugar a minha manifestação hoje, eu quero fazer 

uma correção ao colega Rodolfo e ao colega Antônio Jardim. Houve sim interessado em fazer o 

transporte, que é uma pena que ele não está aqui hoje. Por ser um morador aqui do Capão do Cipó, 

ele procurou direto o prefeito Osvaldo Froner, interessado em fazer essa linha. E tava com o dinheiro 

pra comprar o transporte, legalizar tudo e o prefeito colocou pra ele que já tinha outro na frente. 

Então... Praticamente desestimulou ele, ele acabou comprando uma casa, não sei o que que ele fez 

com o dinheiro. E ele não colocou o transporte. E até o prefeito ficou de mais tarde ligar pra ele e até 

hoje nunca ligou. Então, houve interessado, sim. A... Eu também quero parabenizar a festa da rádio, 

juntou bastante pessoas. Eu acho que o tempo atrapalhou um pouquinho, mas parabéns a todos... A 

você, Roberto. A todos os integrantes da rádio. A gente via todo mundo correndo, se esforçando, pra 

atender bem o pessoal que foi prestigiar. Vocês estão de parabéns, e eu to esperando já o próximo 

baile de vocês. A... Eu também quero colocar de uma reunião no Assentamento Nova Esperança que 

eu participei hoje de tarde, do conselho da mulher, que estava presente a Ângela da EMATER, a 

enfermeira da saúde. A primeira dama do nosso município e algumas mulheres lá daquele 

assentamento. Eu acho muito importante esse trabalho que está sendo desenvolvido. A... Agora tem o 

Outubro Rosa, que eu vou ler depois. Os vereadores vão participar, vão patrocinar também. E até na 

vinda pra casa deu um incidente comigo e as mulheres lá do assentamento me ajudaram. Então um 

abraço pra todas elas e valeu a participação e contamos com elas na participação do Outubro Rosa. 

A... E eu também quero deixar um aviso aqui, um lembrete, a... Ao executivo. Que essa patrola que 

estragou lá no Rincão dos Vargas, que porfavor que não deixam um ano parada lá, que nem a patrola 

que tá até hoje na propriedade do seu Ade ali, do prefeito de Bossoroca. Aquilo é uma vergonha, acho 

que, melhor ela fotografar aquilo lá e colocar no jornal. Por que aquilo vale dinheiro. Por mais que 

esteja velha, é um patrimônio da prefeitura, é um bem público, vale  dinheiro e não pode ta em céu 

aberto do jeito que tá. Eu acho uma falta de respeito com dinheiro público. E mais me indigna ainda, 

a... O que o colega, presidente nosso aqui, o Sérgio falou, seiscentos mil reais perdido por falta de 

papéis encaminhados, por projetos mal feito, alguma coisa aconteceu. Então, hoje o presidente 

apresentou mais esses seiscentos mil perdido. Então, juntando com oitenta mil, que ele falou semana 

passada que foi perdido por incompetência do executivo. Então até agora tão perdendo seiscentos e 

oitenta mil reais que poderia ta aqui sendo aplicado no nosso município, em creche e naquela 
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academia pública. Que todos os município ai ao redor do nosso tem, menos o nosso aqui do Capão 

do Cipó. Por que quem administra não está administrando bem, não presta atenção no Secretário. 

Não vê como é que ta funcionando, nem assessor jurídico, nem secretaria da administração, que eu 

sempre digo,que tem que saber um pouquinho de cada uma. Por favor gente, vão trabalhar! Vão 

pegar esse dinheiro, vão pegar esse salário, vão fazer jus ao salário que tão recebendo no final do 

mês. Capão do Cipó, ta deixando de ganhar, perdendo recurso por falta de papel. Por não escrever 

uma coisa direito, mas se não sabe... Quem não tem competência, não se estabeleça. Dê lugar pra 

outro! O que não pode é nós perder recurso aqui. Deixa eu ver, mais que eu tinha pra falar aqui... 

Sobre o Bolsa Família: As mulheres lá do assentamento me pediram, que eu colocasse aqui, pra 

secretaria da saúde, se pudesse pra fazer nova pesagem. Novamente uma nova pesagem, pras 

crianças que fazem parte do Bolsa Família. E outra coisa aqui também que eu gostaria de falar, pra 

alguém da administração tomar uma providencia por que tá feio. É sobre a capela mortuária, eu acho 

que o colega Jairo a tempo atrás já falou isso. Antigamente era mantida limpa, hoje em dia tá suja, ta 

faltando alguém limpar. É pouca coisa, limpar os vidros, varrer e limpa. Só que é uma coisa que a 

gente não se espera. Que tem que tá organizado. E gente de sobra na prefeitura pra trabalhar tem 

saindo pelos lado. Então, pode muito bem alguém ir lá e limpar. E tinha outras coisas pra falar, mas 

eu falo no meu tempo de liderança depois. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente, e voltado a essa 

Tribuna. Em primeiro lugar quero desejar meu voto de pesar ao seu Elmar Antonier, ele que é parente 

da família Basso, nossa amiga Graziele Basso. Que, faleceu na ultima semana aí, nosso voto de 

pesar. Nosso presidente, quero também anunciar aqui, que o baile da Cipoense FM, pediram pra 

divulgar aqui, teve um lucro líquido de três trezentos quarenta reais. E vai ser investido na acústica da 

nossa rádio Cipoense FM. Então, era isso. Agradecer a todos aqueles que colaboraram, aqueles que 

trabalharam e aqueles que participaram do evento. É importante pra nós, manter a nossa radio 

Cipoense FM cada vez mais forte. Nosso presidente, eu tinha que falar e vi os colegas falando 

naquela patrola lá no Carovi e amanhã que é dia da criança, presidente. E eu me lembro presidente, 

que eu não... Eu quando vinha de Santiago, presidente, o prazer que eu tinha, era quando enxergava 

uma patrola, quando cruzava, e quando ficava ali em casa, eu ir lá. Anda na patrola, eu fazer que 

patrolava as estradas. E como é o dia da criança, presidente, a nossa pracinha de brinquedo tá um 

pouquinho deteriorada. Eu até pense numa idéia presidente, trazer aquela patrola lá do Carovi e bota 

ali na pracinha pras crianças brincar. Que... Ainda tem algumas crianças e... Algumas comunidades ai 

que não conhecem o que é a patrola ainda. Faz um ano tchê, as vezes não sabe a menoa, que nem 

aquela retro, presidente. Que tá ali na agricultura, que desmancharam a retro. Vamo bota ali na 

pracinha, aí as crianças brincam, o executivo economiza, não precisa nem comprar brinquedos e nós 

resolvemos o problema. Por que outra coisa não dá, presidente, sinceramente, eu até tenho 

vergonha, tipo de botar no expresso, como o vereador falou, é de colocar, mas fica vergonha pra nós 

todos que somos cipoenses. E botamo uma patrola no jornal. Então eu acho que é melhor nós lavar a 

roupa suja em casa. Por que fica triste entristece isso, que o executivo até agora não tomou atitude 
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nenhuma com relação aquela máquina. Era isso presidente, muito obrigado. VEREADOR ANTONIO 

JARDIM, Líder de Partido PP: É realmente eu não... Volto aqui nesta Tribuna, eu não quero saber do 

passado, quero saber do presente. Se houve alguém interessado numa linha de ônibus, para o nosso 

município de Capão do Cipó, pena que eu não sabia, por que se não fazia um frentão, pra nós deixar 

esse empresário aí. Mas agora, minhas ações juntamente com os empresários de Capão do Cipó, e 

com o presidente da associação, o seu Alcenio Rodrigues, nós vamos fazer de tudo pra que nosso 

presidente juntamente com os meus colegas, nos ajude a trazer e dar trafigabilidade a todas as 

comunidades do interior aqui para a nossa cidade de Capão do Cipó, né? Esta é uma importância. 

Mas de tantas coisas boas que a gente tem, sobre reuniões que a gente teve com o senhor prefeito, 

tratamos da patrulha agrícola, da melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores, 

principalmente dos assentamentos, né? Estrada dos assentamentos, essa é uma ação que nós 

estamos fazendo, e eu convido  os meus colegas pra que nos ajude. Vamos fazer cada dia que nós 

puder, é juntamente com os moradores dos assentamentos, das comunidades, pra nós fazer a 

melhoria de vida ao nosso pequeno produtor. Não adianta nós ficar aqui batendo, batendo, batendo e 

não resolver essa questão, vereador Ibanez. Nós temos que tentar pelo menos. Pelo menos nosso 

povo tem que saber que nós estamos lutando pra fazer a... Tentar a melhoria para o  povo do interior. 

Mas de tantas coisas boas eu tenho que  falar um pouquinho, que eu não queria falar nesta Tribuna, 

Valdir, é do coordenador de estradas que está em féria. Deixou a desejar lá na minha comunidade 

para um pequeno empresário, que tá se destacando no município de Capão do Cipó, o senhor Pedro 

Luis dos Santos Vargas, o popular Lili. Estava lá o maquinário da prefeitura e, não fizeram uma 

pequena terraplanagem pra construção de um galpão. Isso é lamentavelmente. Espero que o Pedro 

Luis estaja me ouvindo à noite, senhor presidente. Estava lá, o coordenador de estrada, senhor Sérgio 

Nunes, digo o nome aqui, que não tenho medo de ninguém. Eu sou pago pelo povo, né? E tenho que 

falar, né? Eu lamento como pode existir uma pessoa deste nível numa administração que já vem de 

muito tempo. Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada 

PP: Eu quero aqui, presidente. É... Parabenizar as crianças, pelo dia de amanhã. De todos. As 

crianças do nosso município. Que esse, realmente eu espero que este seja o grande futuro desse 

município esses jovens e essa juventude que tá aí, que a gente sonha, né seu Luis, que a gente é 

passageiro por aqui. Eu sempre digo isso. Que a gente ta passando, mas essa juventude tem um 

futuro, um município rico, um município próspero como é o Capão do Cipó. Então eu tenho certeza, 

que dia melhores virão, se Deus quiser. Presidente, meus parabéns pelo evento promovido por este 

poder legislativo. Parabéns, pela sua iniciativa. A gente fica triste, presidente, que nem todos que 

deveriam estar ali, tavam presente. Que é os... Grande parte dos produtores do município de Capão 

do Cipó, né presidente. Deveriam ter mais gente, como os colegas alertaram aqui, da quantia de 

produtores deste município. E uma palestra que eu digo assim, presidente, a gente que não é da 

lavoura, mas aprende. Saí dali sabendo alguma coisa, tu leva de lição pra tua vida. Ou pra tu ter 

assim, uma noção do que que é a planta, como deve ser plantado. A época certo, a chuva certa. 

Como o clima tá mudando. Então eu vou dizer pro senhor, assim, meus parabéns por essa iniciativa 
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quem ganhou foi o povo que tava ali presente, e os cipoenses. Meu parabéns. Meu muito obrigado, 

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

presidente, falar na estrada do Paiva é triste. Hoje ele estava na frente da prefeitura, ele disse que até 

o Vice prefeito prometeu pra ele não mandou a patrola ate hoje. Aqui do clube Aliança, dizer que 

convidam toda a comunidade pro baile que eles vão realizar no ginásio ali com a banda Dejavou 

sábado, né? E aqui também, hoje após a sessão a partir das dezenove e trinta  temos a inauguração 

do bar e lancharia Central do nossos amigos ai conhecidos Adir e Cimara. Pede a presença de todos 

ai que prestigiem então mais este investimento do nosso Município. E aqui senhor Presidente, eu 

quero colocar que nosso prefeito municipal antes... Antes de criar a Casa Lar, que passou aqui nesta 

Casa, ele devia também pensar que lá tinha que ter o grupo técnico o que jamais pode pegar uma 

criança do nosso  Município ou mandar o Conselho Tutelar  buscar, que estão fazendo a  parte deles. 

E colocar na Casa a deus dará. Isso foi o que aconteceu. Não tem o grupo técnico pra cuidar. Não sei 

qual a decisão, diz que hoje saia a decisão Judicial sobre essa criança qual é a posição que o Juiz ia 

destinar pra esta criança, se ia ficar com alguém da família ou quem que ia cuidar desta criança. Mas 

também não da o direito por ser prefeito, de pedir a funcionária que se dirija até a sua residência pra 

tratar, que fique cuidando desta casa.Eu acho que assuntos administrativos tem que ser tratados 

dentro da prefeitura. E o nosso Secretario da Assistência Social, em horário de experiente embriagado 

intimidando a funcionaria, que ela tinha que ir pra Casa Lar  cuidar daquela criança. Desde quando 

isto? Intimidar uma pessoa forçar... E o prefeito ligou pra essa pessoa antes dizer queria conversar 

com a pessoa se passando por João. Mas que João é esse?Todo mundo conhece ele por Osvaldo 

Froner, depois ele disse que era o Prefeito, mas antes ele falou que era o João e queria falar com 

essa pessoa. Com a funcionária Marisa , hora João?! Prefeito Municipal de Capão do Cipó se chama 

Osvaldo Froner. Foi ele que ligou pra ela. Muito obrigado, até terça que vem. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor presidente, eu vim rapidamente. O 

pessoal do assentamento Nova Esperança, pessoal que tá formando uma associação. Eles pediram 

aqui pra mim falar, o pessoal escuta bastante a Câmara. Que as... Amanhã tem uma reunião as seis 

horas da tarde, lá no assentamento,  pra tratar sobre a ... A associação do... Da agro industria da 

mandioca. Que eles tão pleitiando de formar a associação pra vim os recursos. Vem através do 

governo federal. Um cara do assentamento já passou a terra pro município, por que tem que vim pro 

município. Mas, o acordo vem o dinheiro, vai pro assentamento, pra agro industria e que seja 

construído dentro do assentamento Nova Esperança. Então, é essa a reunião que o pessoal ta 

pedindo. Presidente, e também falando em transporte escolar, eu até falei com o pessoal da Planalto 

que faiz essa linha, que vai à Tupã. E as... Cruz Alta. Três dia por semana. Eles querem assim, com 

nóis vereadores, façam um baixo assinado e peça. Que eles tem interesse de fazer esses trêis dias 

de semana que eles vão pra lá, no nosso município. Que eles vem, vão de manhã, vem inté aqui, vão 

quando voltam vão pra Santiago de novo. É uma nova linha que tem por exemplo que tem, ele cruza 

quatro hora da tarde aqui, que o pessoal pode ir pra cidade que a Santiago. É três dia por semana 

que ele faz. Pois é, tem o seu Pedro, mas o cara da Planalto que pediu, que nóis vereadores que nós 
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fizesse  abaixo assinado pra eles poder entrar aqui no nosso município e  fazer. Então tem interesse é 

só nós vereadores... Tem que falar também com o pessoal do DAER, e com eles da empresa. Meu 

muito obrigado, até terça que vem. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: 

Presidente, é... Depois da vemencia do colega Jairo Lima Charão, eu prometo pra você Jairo, eu acho 

que não é tanto assim. Mas a explicação dessa ultima fala sua aqui, eu não vou... Eu poderia até 

adiantar alguma coisa, mas não, vamos deixar as coisas não podem ser desse jeito. Tá bom? Com 

relação ao colega Érico, certamente, quando ele lembra da patrola né? Que ele era menino. Deveria 

ser no mandato do prefeito Vulmar Silveira Leite. Que levou quatro anos pra patrolar a estrada do 

Carovi. Então, colega é... Érico, né? Eu também... Até as crianças não conheciam patrola lá no 

Carovi, estavam entrando na educação infantil, que não tinham visto. Quatro anos! Né? Por aí. Um 

pequeno comentário sobre o concurso público: Eu vou voltar ao tema, e aí depois encerro. Não ia sair, 

é... Dúvidas, é... Manipulação. E eu fiquei muito feliz. Na meia noite eu abri a internet lá pra ver quem 

é que tinha passado. E vocês sabem, a comunidade é pequena, e a gente conhece todo mundo. Mais 

uma prova da transparência, da tranquilidade. Fomos criticados, por questões fáceis, difíceis, sei lá o 

que. Mas o que interessa, realmente é que quem passou, mereceu passar. E passaram de todos os 

partidos políticos. Quer dizer, aquilo que foi por baixa, meio que sugestionado, que seria isso, seria 

aquilo. A nossa administração, deu uma manifestação, deu uma demonstração da transparência 

desse concurso, desse concurso. De outros, não vamos comentar, né? Mas então, parabéns, quem 

organizou, a equipe do Paulo Genro, sei lá, prefeito municipal. Mas os parabéns, por que ficou 

representado toda a sociedade, que nem no baile do Roberto lá e do Leandro da rádio que eles 

dirigem. Então, isso é importante. As pessoas saber que, pagam a inscrição, vão fazer o concurso e 

que se forem bem classificados vão assumir. Isso aqui, vocês sabem muito bem, que vai acontecer. 

No mais, presidente, eu gostaria de então só dizer, que vamos esclarecer, tentar esclarecer ou vamos 

esclarecer. E se tivermos que apoiar as suas palavras, amigo Jairo, certamente. Agora, o nosso 

prefeito, o nome dele é Osvaldo Froner, tá? Muito obrigado, presidente, e retornamos na próxima 

semana agora.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Em primeiro lugar, eu 

gostaria de dar os parabéns ao colega Sérgio, ao nosso presidente, pelo evento de sábado. Eu já... 

Não pude comparecer por que eu já tinha data marcada, outro assunto, e eu avisei bem antes ele que 

não poderia estar. Mas, eu sei de pessoas que estiveram lá, que foi de grande importância para o 

produtor rural aqui de Capão do Cipó. E que quero dizer aqui as nossos... Aos nove... Aos oito 

vereadores, que eu to com uma grande preocupação sobre as casas, que a Câmara vai destinar o 

dinheiro no final do ano pra ser construída. Nós achávamos que era dez casas, agora o Sérgio em 

falou que são oito casas. E tem um zum zum zum, dentro ali da prefeitura, que não vai sair essas 

casas. Então, eu fiquei muito preocupada, a gente vai investigar. O meu colega Sérgio, vai ver isso aí 

pra nós. Por que nós falamos, todos aqui da Câmara, que nós deixaríamos esse dinheiro pra fazer 

essas casas. Para pelo menos Capão do Cipó, ser contemplado com essas casas sair daqui do poder 

legislativo. Já que aquela “Minha casa, minha vida” não saiu. Por também incompetência do atual 

Secretário que estava na época, e falta de fiscalização do prefeito. Aí... Que as coisas, a patinam, não 
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andam mesmo. Então, esse dinheiro a gente destinou pra sair essas casas. Eu não sei, como é que 

vai ser feita a seleção. Pra quem deve ganhar essas casas. Mas o dinheiro a gente vai deixar. Então, 

vai depender de nós, os vereador, cobrar do prefeito que ele dê a palavra, ele cumpra desta vez. Que 

faça as casas popular. Era isso, e eu devolvo a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 

1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da Secretaria de Saúde, 

para o lançamento do Evento OUTUBRO ROSA no dia 10 de outubro de 2011 às 9 horas na recepção 

da Secretaria de Saúde. OF. Nº. 04/2011, da presidente do Conselho Municipal da Mulher, solicitando 

apoio para a divulgação do Conselho Municipal da Mulher, criado pela Lei Municipal n° 352 de 25 de 

fevereiro de 2008. OF. N° 040/2011, da Secretaria de Administração enviando Projeto de Lei 

058/2011. PROJETO DE LEI 058/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2011”. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 054/2011, do Poder Executivo, 

que “ Dá nova redação aos dispositivos da Lei municipal de n° 545/2011e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 056/2011, do Poder Executivo, que “Concede 

gratificação aos membros da comissão de licitação  e dá outras providências”, vereador Jairo Charão 

contra, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, Vereadora Regina Weidmann 

a favor, vereador Rodolfo de Brum a favor, vereador Antônio Jardim a favor, vereador Diego 

Nascimento a favor, vereador Ibanez Garcia a favor, portanto o Projeto de Lei foi aprovado por 07 

(sete) votos a favor  e 01 (um) voto contra, após debates entre os vereadores. PROJETO DE LEI 

057/2011, do Poder Executivo, que “Altera o anexo IV quadro dos cargos em comissão e funções 

gratificadas da Lei Municipal de n° 195 de 16 de março de 2005 e dá outras providências”, vereador 

Jairo Charão contra, vereador Erico Rosado contra, vereador Jaques Freitas contra, vereadora Regina 

Weidmann contra, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador 

Diego Nascimento a favor, vereador Ibanez Garcia a favor, portanto o Projeto de Lei ficou empatado, 

sendo que o senhor presidente votou a favor, desempatando o Projeto de Lei que foi  aprovado por 05 

(cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 18/10/2011, 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, 11 de outubro de 2011. 


