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ATA N° 03/ 2012 (Ordinária) 

Aos 14 (quatorze) dia do mês de fevereiro de 2012, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para maus uma  

Sessão Ordinária do ano de 2012. 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 o 1º secretário para que faça a leitura da ata 02/2012, da Sessão Ordinária do dia 

07/02/2012, 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 e informa que o vereador José 

Rodolfo de Brum não se faz presente na Sessão e não compareceu na reunião das comissões, no dia 

de hoje, e que deverá trazer justificativa à Casa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, jurídico dessa Casa, rádio Cipoense, 

comunidade cipoense. Boa noite a todos. Primeiro lugar, senhor presidente, começo, aqui, quero dizer 

assim ó, que hoje nós sentemo, juntamente com os nossos colega aqui, sobre o análise do nossos 

projetos que tão aqui nessa Casa, hoje. Os parecer verbal do nossos projeto. Eu quero dize aqui à 

comunidade cipoense que nós aqui não tranquemo projeto, apenas analisemo os projeto. Tem boatos 

que os vereadores não tão dando os parecer dos projeto. Que os vereadores tão trancando, nessa 

Casa. Quero dize que da minha parte eu jamais vou prejudica alguém que se passa num concurso, 

que se dedica, estuda, e honestamente, com suas forças, consegue passa num concurso. Tem 

projeto aqui que a gente tava analisando essa tarde, que nem na Mesa passou, já tem uma emenda, 

coisa nova. Não sei por quê. Isso não deveria acontece. Que o projeto, sem passa pela Mesa, em 

votação, jamais pode apresenta uma emenda. Eu acho que tem coisa que tem que pensa. Tem 

projeto que nem passou pela Casa e já tão colocando emenda. Eu acho que tem que dá uma 

mudada. E outra coisa, se foi aceitado, como foi tratado terça passada, que nós aceitamos, que os 

projetos fosse dado o parecer terça e votado terça, eu concordo. Mas se é pra deixa pra outra terça, 

eu não participo mais e não concordo. Ou vão faze uma nova reunião pra se decidi sobre isso aí. Por 

que se não vai fica que os vereador tão trancando projeto. Nós não samo disso, e nós queremo as 

coisa transparente no nosso Município. que todo mundo é amigo e companheiro, e são todo mundo 

honesto. Eu  acho que as coisa tem que ser transparente e com muita honestidade nesse momento. 

Também quero faze uma comparação sobre o informativo de dois mil e oito, dois mil e um, e dois mil 

e nove a dois mil e doze. Sobre o calçamento irregular, de pedra, que tem no nosso Município. Sobre 

o calçamento e asfalto. O calçamento nós tivemo vinte e três metro cúbico era um preço e 

asfaltamento, hoje, eu analisando, nós temos de dezesseis metro cúbico. Então é o crescimento no 

nosso Município e eu acho que é bem...que o povo contribui com isso, paga pra faze isso, e tá 

contribuindo com...cada mês parcelando a suas parcelas. É a comparação com o informativo anterior 

com o agora, tá melhor? Tá melhor! Tem muitas obra acontecendo no Município, bom crescimento no 
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nosso Município. Eu acho que tudo isso quem ganha é o nosso povo, o nosso Município. Tenho aqui, 

que convida todos vocês, colegas vereadores, o povo cipoense, comunidade cipoense, enfim, região 

aí, pro nosso Carnaval que inicia dia dezessete, sexta-feira. Cinco noites, com excelentes bandas: 

Cheiro de Paixão, Banda Baile. Com. Quero convida todos vocês para que venham prestigia o nosso 

Carnaval de dois mil e doze. Também temo outro projeto complicado, nesta Casa, discuti, que é o 

projeto 005 de dois mil e doze. Que é dezoito mil reais que foram pego, empréstimo em bancos, pra 

faze dois banheiro na localidade do Carovi, e, até hoje, não foi prestado conta, não foi achado um 

papel de documento que dói feito esses banheiro. E o juro é zero, vírgula noventa  e oito ao dia. Já tá 

em quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove, ponto oitenta e quatro centavos. Isso aí é 

obras que podia ser construída, amigo Diego, lá no Carovi, em outras localidade, que o juro tá 

pegando. Tá nessa Casa, e eu acho que tá na hora de nós vota. Por que se nós não vota a prefeitura 

vai pro CADIN. Então, tá na hora da gente olha com carinho e deixa as briga política de lado e pensa 

no nosso povo. Que o povo, quem paga é isso aqui ó. Esse dinheiro, quem tá pagando é o povo. Não 

é só os vereador. É nosso povo que tá pagando isso aqui ó. Foi pego dezoito mil reais, em dois mil e 

dois, e nós temo em dois mil e doze, já tá com quarenta e dois, setecentos e poucos reais. Isso podia 

ser investido nas rede de água, que hoje tá aí essa seca, o pessoal pedindo água, e a gente tem que 

analisa e pensa muito bem nessas coisa antes de faze. Então seria isso, até a próxima. VEREADOR 

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

vereadora, comunidade que se faz aqui presente, caro secretário de Educação, secretário do Meio 

Ambiente. Nossa saudação. Mas presidente, eu...eu até as vezes, eu fico triste. E eu certa época, eu 

gostava muito de me compara. Olha muito os outros, pra ver se eu tava fazendo certo. Se eu fazia 

uma coisa, em determinado ponto, e eu via aquele do lado, não fazia aquilo, eu ficava feliz. Mas a 

vida ensinou a gente que não pode compara com os outros, e sim com o melhor que a gente pode dá. 

Assim vale pra nós legisladores, aqui dentro. Assim vale pro Executivo. Por que se não fica aquela 

questão: fulano lá fez melhor, será que nós não poderíamos fazer melhor o que estamos fazendo? E 

esse é um questionamento que fica, não só pro legislador. Não só! Mas, também, pra comunidade. 

Isso é importante. É importante a gente chega aonde for, com a  consciência tranquila e chega de 

cabeça erguida. Mas presidente, fora esse início, eu quero faze um comentário sobre a emancipação 

do Município. Foi no período já encerrando o mandato legislativo de dois mil e onze, e iniciou-se o 

período de recesso, e teve aquela historia: o Município de Capão do Cipó cai não cai. E ficou 

aquela...aquela tendência de...e fo...e aí houve uma falha da assessoria de imprensa. Eu até nem vou 

dize do prefeito. Eu acho que o prefeito não tem culpa. Mas a assessoria de imprensa do Executivo 

pecou muito no sentido de ir pra rádio fazer aquelas propagandas que tão lutando pela emancipação. 

Que o Município não vai caí. E aí ficou aquele questionamento, e gerou uma espécie de pânico na 

comunidade. Principalmente no funcionário público, aqueles munícipes que recebem benefícios da 

prefeitura. Cai o Município, não cai. Sendo que todo mundo sabia, qualquer legislador sabia que não 

havia risco nenhum. A ação do Município, do procurador geral da República, Roberto Gurgel, envolvia  

a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que foi ela que entrou com a legislação. Isso visa as 
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futuras emancipações. Não envolve a questão do Município de Capão do Cipó, juntamente com os 

outros vinte e nove. Qual a consequência negativa disso? E eu vou cita um exemplo. E eu vou cita e 

vou dize o nome. Meu colega Álvaro me contou que ele tava negociando um terreno aqui no 

Município, pra uma pessoa de fora, bem na época que deu essa questão da emancipação. O cara 

recuou o negócio: “Não, eu vou aguarda”! imagina quantos? Agora, semana passada, nós recebemos 

um documento. Não existe possibilidade alguma de Capão do Cipó volta a ser distrito. Não existe 

forma alguma!. Então, isso é uma...infelizmente, eu acho que, a assessoria de imprensa, do 

Executivo, pecou nesse sentido. Podia ter se envolvido com a seca. Que essa eu queria ver medidas. 

O que que tá sendo feito pros produtores do interior? Nós que vivemos uma das maiores secas da 

história, e vamos entrar na maior crise da história. Escutem o que eu tô dizendo! A nossa despesa, 

principalmente na agricultura, é muito grande. Diferente dos outros anos, o investimento é maior. Ou 

seja, o prejuízo, também, vai ser maior. Então assim, senhores, eu acho, quando a gente vem  a essa 

Tribuna, as vezes, eu até fico um pouco triste quando a gente tem que critica o Executivo. Eu podia 

vim aqui elogia, e é um prazer meu elogia. Sem problema nenhum, e torço pelo prefeito Froner. Mas 

eu acho o seguinte: neste momento eu vejo muita propaganda e pouco trabalho. Esta é minha 

opinião! Talvez eu esteja errado, aqui. Mas é o que eu vejo, e é o que a comunidade sente. Por 

exemplo hoje, tem cinco caminhões parados no...no...na prefeitura e ao mesmo tempo, tem cinco 

caminhões locados, prestando serviço à comunidade. Quanto sai o custo disto? Aí eu faço a pergunta. 

Nós estamos fazendo o melhor? As nossas retros, por exemplo, ficando todo o mês de janeiro com as 

cinco retro, uma, duas, funcionando, as outras estragada. Nós fizemos o melhor? E me incluo, eu, 

como legislador. Talvez eu não cobrei o suficiente o Executivo. Prefeito, vamo conserta as retros! 

Talvez, eu acho, isso eu pequei, também. Agora, talvez eu não esteja fazendo o melhor. Agora, tem 

outros, também, que não estão fazendo a sua parte. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador fica com sete minutos, pois o 

vereador Antonio Jardim lhe cedeu dois minutos de seu tempo regimental. Quero aqui, 

primeiramente, cumprimenta o presidente da Casa, colegas vereadores, vereadora, secretário 

Henrique Nascimento, da Educação, secretário Voltz, da...do Meio Ambiente, comunidade que se faz 

presente, aqui, comunidade do Carovi, também, e os ouvintes da 87.9, que vai ao ar a partir das nove 

horas. Eu quero aqui, colega vereador Erico, é...também amplia o que o senhor disse, aqui nessa 

Casa, a respeito do...do nosso Município, uma ligação que eu recebi, que, hoje, tem uma reunião em 

Porto Alegre, não somente com Capão do Cipó, mas sim com os trinta novos município que foram 

emancipados. E a palavra que foi dito hoje lá, que pediram que sanasse nessa casa, pelo senador, 

presidente Marcos Maia, Cassiá Carpes, Roberto Gurgel procurador geral da República, que vão se 

empenha, sim, na...na documentação pra legaliza indefinitivamente os municípios, os trinta 

municípios, e não somente o Capão do Cipó. Vão tá enganjados. E ainda ontem eu ouvi um promotor 

de Santiago me dizendo que era preocupante, sim, a situação dos trinta municípios, por que o relator, 

que relatou, fez o relatório dos municípios emancipados, não sabe a situação de cada um, nobres 

vereadores. Sabe a situação que é um município criado. Agora, não sabe que nós temo um potencial 
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do tamanho que nós temo, temo um PIB do tamanho que nós temo e temo um potencial do tamanho 

que nós temo no Capão do Cipó, e outros municípios da nossa região. Mas a gente espera, sim, pelo 

bom senso do procurador geral da República, e das pessoas que tão enganjado, sim, pra realmente 

resolve o poblema da emancipação, definitivamente, do Capão do Cipó. Isso é uma esperança que 

nós temo. Que, realmente, não vão destruí o município depois de tudo que foi feito. Eu não acredito, 

não, que isso venha acontece. Também aqui, pediram pra mim coloca, aqui nessa Casa, sobre o 

departamento do DEMAC, que vem trabalhando, inclusive à noite, com bomba queimada, com 

eletricistas, correndo à noite trabalhando, o Elisandro e toda a equipe da água. Que não tão parado no 

momento que tá essa grande estiagem que hoje afeta o Município de Capão do Cipó. E acredito que 

sim, por que hoje, agora a pouco, chegou um funcionário aqui, que tava até agora trabalhando, 

abrindo rede de água, secretário, pra coloca a canalização, que nos próximos dia terão. Isso vai faze 

a diferença pra essas família. Mas a gente não perde a esperança, que temo que continua 

trabalhando, por que essa é a nossa obrigação, e por isso que fomos pagos pra tá aqui. Não tamos 

fazendo mais do que a nossa obrigação. E cada um de nós, tenho certeza, que tá se empenhando pra 

faze o melhor pra si e pro Capão do Cipó. Outra coisa, nobres colegas vereadores, e a comunidade  

cipoense, uma coisa que eu fiquei preocupado, quando eu vi na primeira página do jornal, que o 

Município de Capão do Cipó, o IPTU mais caro da nossa região. E eu posso aqui, vereadores, 

contesta. Que alguma coisa errada tá acontecendo, e muito grave. Se a imprensa tá faltando com a 

verdade, ou nós aqui, não tamos...não tamos atualizado à altura, de vim aqui nesta Casa e fala a 

verdade. E eu quero cita um exemplo à vocês, só pra vocês toma ciência, do que foi feito e como 

seria o IPTU de Capão do Cipó. Eu tenho o relatório, que a gente tem que pega papel em mão, por 

que se não a gente não tem como prova. Fica o dito pelo não dito. E só vou cita o nome assim, de 

cinco úteis, cinco moradores e associação, que seriam pago na gestão de dois  mil e oito, quando foi 

feito, só pra vocês toma ciência do jornal. E eu vou cobra da imprensa, se a notícia saiu dessa Casa, 

nós tamos sendo irresponsáveis, ou nós temo que toma...vereador Jardim, me cede um minuto? Dois 

minuto, dois minuto do vereador Jardim. A Associação Futebol Clube de Capão do Cipó, iria paga na 

sua gestão, dezessete mil, quatrocentos e dezoito. Foi cobrado, agora, nessa gestão, cinco mil, 

setecentos e oito reais e dezenove centavos. Isso que foi cobrado. Claudia Marivani Sales Pereira, 

dois milhões...dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais. Ela pagou, agora nessa gestão, que está 

aqui na minha frente, Claudia Marivani, oitocentos e vinte e cinco reais. Ionara do Nascimento 

Ferreira, dois mil seiscentos e doze reais. Pagou oitocentos e cinquenta e seis reais. Então, eu quero 

dize a vocês, e tem mais, tem uma lista, aqui, de todos que pagariam e todos o que pagaram IPTU, no 

Capão do Cipó. Não é o IPTU mais caro da região, não. Isso aqui é o mínimo que nós temo que ter a 

consciência de informação, pra que, hoje, o morador, às vezes, ele fica acreditando em tudo que 

ouve. Mas nem tudo que ouve é a realidade dos fatos. E isso fica a disposição pra toda a comunidade 

do Capão do Cipó, que isso aqui é de vocês. De quem paga, de quem recebe, e isso está à 

disposição. Posso tira uma cópia pra quem precisa, nome por nome de quem pagou e quanto iria 

paga. Então não é os mais caros, não. Alguma coisa está faltando com a verdade. Vereador Diego, 
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quero faze, também, as suas palavra aqui nesta Casa. Eu, hoje também presidente, não concordo. 

Vou deixa claro. Não quero ser eu e meus colegas vereadores tranca projetos nessa Casa. Por isso 

que tem a Câmara de Vereadores, tem vocês pra vota. Se o projeto passa pelas comissões e vocês 

acham que não merecedores de aprovação, vocês tem a maioria pra derruba o projeto e não deixa 

passa. Mas assuma as responsabilidade. Leva o projeto à Plenário. Não fique com projeto 

engavetado nas comissões. Isso eu briguei quando fui presidente dessa Casa, e vocês sabem do que 

eu tô falando a verdade, que as comissões viessem, dessem os parecer e levasse os projeto à 

Plenário. Não quero eu ser responsabilizado por projeto nessa Casa engavetado e deixado de ir 

Plenário votar a favor ou contra de alguém. Essa é minha posição e vou continua com ela. Meu muito 

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

senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que, novamente, nos honra 

com as suas presenças, funcionários, colegas, secretários e, em especial, a 87.9, que, novamente, 

transmite aos seus lares a nossa sessão legislativa aqui de Capão do Cipó. Quero iniciar, senhor 

presidente, parabenizando, creio eu, a pessoa mais antiga do Município de Capão do Cipó, que 

completou seus cem anos, domingo passado, dona Ernestina Rodrigues dos Santos. É uma pessoa 

que, desde os cinco anos, mora em Capão do Cipó. Toda a sua vida aqui em Capão do Cipó, se 

dedicando à família Garcia dos Santos, dos quais foi criada por Juvenal Garcia dos Santos. Eu 

parabenizo ela por essa data maravilhosa comemorada no último domingo, junto dos seus familiares e 

amigos. Eu parabenizo a dona Ernestina, popular Tina. Também quero aqui deixar meu parabéns, 

que amanhã completa mais um ano de vida, nosso sempre prefeito do Município de Capão do Cipó, 

emancipacionista, criador desse Município, um homem exemplar, um homem público exemplar pra 

nossa comunidade, senhor Serafim Garcia Rosado, que amanhã está festejando seu aniversário, 

juntamente com todos seus amigos, colegas, companheiros. E eu tenho certeza que essa data aí, de 

amanhã, toda a comunidade de Capão do Cipó gostaria de levar seu abraço ao nosso sempre 

prefeito, Serafim Garcia Rosado. Quero aqui, senhor presidente, também dizer que às vésperas de 

um Carnaval, novamente, em Capão do Cipó, e dos quais é um exemplo de Carnaval o ABC faz, 

juntamente com a Administração Municipal e todos os blocos estão de parabéns pelo belo Carnaval 

que fazem no nosso Município. Então, à todos os carnavalescos o meu grande abraço e que façam 

um bom Carnaval. Quero aqui, senhor presidente, também dizer que o senhor José Cleber Tamiosso 

pede um ofício, não sei se seria à Secretaria do Meio Ambiente ou à Secretaria de Obras, mais 

precisamente, a do Meio Ambiente, que tá aqui o nosso secretário, que faça uma extensão daquela 

rede d’água dali da hípica, pra frente, para poder atender mais três moradores até que saia aquele 

poço lá do Rincão dos Vieira. Dos quais eles ficariam bem atendidos com essa ligação. Seria ali pro 

Paulo Froner, pro Cleni, pro José Cleber. Esses três moradores ficariam atendidos por essa mesma 

rede aqui que vai da sede do nosso Município. E dizer que aquele rede ali do Rincão dos Vieiras foi 

falado, colocado até aqui na Tribuna, por colegas, que aquele poço estaria interditado, que não teria 

como usar, aquele poço que foi perfurado pela Administração anterior, e a gente sabe que aquilo ali 

não é verdade. Que pode aquele poço ser utilizado e ser feito a rede daquele poço, não precisando 
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ser perfurado outro poço, como foi falado. Também quero dizer que aqueles dois mil reais que foi 

cercado aquele poço, nós poderíamos estar pegando aqueles dois mil reais e  destinando na compra 

de canos para colocar em algumas residências. Dos quais essa administração falou que jamais faria 

com manga preta e, agora, alguma rede foi feita com manga preta. Então esses dois mil reais poderia 

ter sido revertido em canos. Quero também aqui, senhor presidente, falar do projeto 007, que é 

destinado à Rua Juvenal Garcia dos Santos. Dos quais nós sabemos que aquela rua pertencia ao 

DAER, por caso do acesso asfáltico. Mas essa Administração não teve a responsabilidade de  

verificar isto antes, e foi lá prometer fazer asfalto ou calçamento naquela rua. Dia vinte e seis de 

dezembro foi a promessa de que abririam aquela rua e começaria o calçamento. Tá o povo na rua até 

hoje, novamente. Só que esse projeto 007, tenho certeza, vai ter o apoio de todos nossos colegas, 

principalmente da bancada da UDP, por que é de suma importância pra Juvenal Garcia dos Santos 

termina a sua poeira. Eu quero dizer que o que depender da legislatura dos vereadores da UDP, este 

projeto está aprovado. 007 é em benefício da Juvenal Garcia dos Santos. Muito obrigado, senhor 

presidente. Devolvo a palavra à Mesas. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-

Presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor vice-presidente em exercício, 

demais colegas vereador, colega vereadora, secretários, e nosso povo que tá nos ouvindo e a 87.9, 

que logo mais às nove horas vai ao ar pro nosso povo de Capão do Cipó vê o que que os vereadores, 

principalmente, falam e deixam de fala nessa Casa. Eu aqui vou, rapidamente, faze um pedido, as 

pessoas me ligaram lá do Tibúrcio e pediram o seguinte: quando a patrola desce, que desceu treis 

veiz, foi até no seu Oremo, lá. Que lá é Capão do Cipó inté na ponte dos areieiro. Foi treis veiz e lá 

aquele pedaço não foi feito. Três veiz que a patrola foi só até lá o seu Oremo e voltaram de lá. E diz 

que tá puro buraco. O transporte escolar semana que vem, em diante, começa as aula e daí....O 

pontilhão, do Passo da Areia, ali perto do Side e do Valdair, vão espera começa as aula pra troca as 

prancha. Que tá, quem cruza lá, todo dia, tá tudo quebrado. Tá as prancha atravessada, em cima toda 

quebrada. Não sei como não desmoronou, ainda. Eu...eu fiquei preocupado, por que eu não sei o que 

que o município tá pensando em nossos produtores do nosso Município. Que a estiagem tá aí, não 

tem mais o que disfarça, a crise tá estampada. E qual é o...a iniciativa que tem tomado, por que no 

meio dessa confusão toda tem que ter algum recurso do Município pra ajuda algum produtor. Por que 

o governo do estado, aquele dia que tava na Jóia, disseram que iam compra milho e trigo. Mas até 

agora não fizeram nada. Não sei como tão se organizando na Secretaria de Agricultura, que era pra 

se organiza, aonde que coloco esses produto e como iam compra. O pessoal não tem mais trato pros 

animais. Principalmente nos assentamentos, quem entra, não tem o que faze. Tão mantendo as vaca 

com ração e o leite que tira é pra paga ração. E não só nos assentamento, em todo quase o nosso 

Município. E o Executivo não pensa nada em ajuda essas pessoa. A minha preocupação é essa! Veio 

dinheiro do governo do estado, cinquenta e um mil, e mais oitenta mil que vem, que é pra rede de 

águas e cesta básica. Daí foram, teve gente que foi num programa de rádio e disse que o Município 

tava comprando seiscentas cesta básica pra distribuí no Capão do Cipó. Mentira! É dinheiro do 

governo do estado, e do governo federal. Querem faze política em cima de dinheiro público, façam em 
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outro lugar. No Capão do Cipó, não! Por que o pessoal dos assentamento foi em São Luiz esses dia e 

trancaram o asfalto lá, ficaram o dia inteiro, daí o governo sentou com as entidades sociais e 

movimento  e liberou mais oitenta mil reais pra cento e vinte e seis município. Teve o deputado 

Marcon que me ligou, e eu liguei pro Alexandre, que é o negócio de água, que era mais pra água e 

essas coisa. Eu liguei na hora. Era quatro hora da tarde quando ele me ligo. Não vem dize que o 

Município tá comprando com dinheiro próprio cesta básica pra distribuí pras pessoa que precisam. 

Mentira! É dinheiro do governo do estado. Que fique bem claro! O prefeito que tá aí sabe disso. Eu 

quero...também, nós tivemo audiência pública aqui do quadrimestre dos último mês de dois mil e 

onze, o prefeito foi na rádio e disse que tem investimento de quatro milhões e meio pra esse ano. Eu 

perguntei pros contador, nenhum soube responde, e o secretário da fazenda tava junto. O vereador 

Ibanez tava aí. Eu queria sabe quanto tem saldo livre da prefeitura, nem eles sabe dize. A minha 

preocupação é seguinte: que eu disse, quatro milhões e meio, nem o contador sabia que o prefeito 

tinha falado isso aí, e ele que mexe com o dinheiro. Se tão contando com o dinheiro do governo 

federal, não vem tudo isso. Tem projeto? Tem! Mas não vem. É ano político, se não vim inté abril, 

maio, não vem,  mais. Depois vem de outubro em diante. E sabe que coisa grande é complicado até a 

licitação, de faze. Isso aí dura sessenta, noventa dia. Atrasa! Não prometa uma coisa que não possa 

cumpri. Eu quero, rapidamente aqui, fala, os vereadores tão falando de projeto, o vereador Ibanez e o 

vereador Diego, que deram o parecer do projeto, que ia ser votado hoje. Não vai! O Executivo manda 

projeto pra nóis, nóis temo trinta dia. E aqui no Regimento Interno, tem, da nossa Casa, o projeto que 

der parecer no dia da sessão não vai em votação. Tá no Regimento Interno. Se as comissões 

sentaram e decidiram que davam parecer hoje, não vai hoje em votação. É só na próxima terça. Por 

que tá no nosso Regimento Interno. Então sentem, discutem primeiro, as comissões, outro dia da 

semana pra dá os parecer, principalmente na segunda-feira. Por que não vai! Não adianta vim quere 

bota goela a baixo, como o Executivo tem trinta dia pra manda projeto pra ser aprovado. Meu muito 

obrigado e devorvo a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não se fez presente na 

Sessão.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com 

seis minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Eu 

cumprimento o senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade aqui que se faz presente. 

Em especial eu cumprimento aos ouvintes da 87.9, que mais tarde estarão nos ouvindo. E hoje eu 

começo o meu pronunciamento, quero coloca alguma coisa a respeito da seca no nosso Município, na 

região Sul do nosso País. É uma seca jamais vista aqui no nosso Município, eu tenho ouvido fala 

aquelas pessoas mais antigas que moram aqui. E nós como somos um Município essencialmente 

agrícola, ah, vamos passar uma necessidade financeira. O município, juntamente com os agricultores, 

os grandes, os pequenos, os médios, eu acho que todo mundo tá sentindo essa seca. Mas como diz o 

ditado popular, né: com o tempo ninguém pode, só Deus mesmo. Então nós, enquanto comunidade, 

enquanto cidadão, enquanto administradores e legisladores, nós temos que fazer a nossa parte. E eu 

como vereadora, como esposa de agricultor, e como cidadã, também quero fazer a minha parte. Ah, 
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eu quero começa fazendo uma correção, vou corrigi o que o meu colega Diego falou a respeito desse 

dinheiro pra devolve. Por que eu, quem quise pega todos os meus discursos aqui, ouvi tudo que eu 

falei, eu sou a mesma pessoa desde que assumi. Eu, a minha pessoa, ninguém me compra com 

emprego pra família, com cargo que seja pra quem que quise. Eu tenho dito e defendo sempre: não 

mudo o meu pensamento. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Se um dia o Executivo 

não tá a meu favor, não faz o que eu quise, eu não venho aqui e não falo mal, pra depois tá passando 

a mão na minha cabeça, não. A mim ninguém me compra. Eu sou idônea. Esse dinheiro se tive que 

devolve, nós vamo devolve, sim. O que não é nosso, a gente não pode fica. Principalmente o que é 

dinheiro público. Por que como o Diego bem disse, isso é dinheiro de vocês, que eu, inclusive, tô 

pagando. A prefeitura recebeu essa cobrança dia quatro de maio de dois mil e dez, ouçam bem, povo 

de Capão do Cipó. Em maio deste ano faz dois anos que o estado pediu esses papeis pra prefeitura. 

E eu fico indignada que o senhor prefeito, digníssimo prefeito, não teve tempo de comunica os nobres 

vereadores aqui que tavam pedindo esses documento. Sim, por que eu era secretária da Saúde, na 

época, e o prefeito era o Serafim. Por que que não foram pergunta pras duas pessoas mais óbvias do 

Município. “Vão dá conta desses papeis!” Era eu a secretária, era o Serafim o prefeito, na época. Tem 

que procura? Tem que procura! Mas ninguém se manifestou. Dois anos, gente. Dois anos! Ganhando 

juros, crescendo esse dinheiro pra ser devolvido. Por que isso? Por quê? Pra prejudica alguém de um 

modo ou de outro? Eu liguei pra FUNASA, o Município de Capão do Cipó não está no CADIN, não vai 

pro CADIN por causa disso. Eu quero deixa bem claro pro povo cipoenses, pra vereador nenhum 

distorce o que eu tô dizendo aqui. Por que...pode pega, eu vou deixa o número aqui ó, qualquer 

cidadão pode liga pra lá, pra pergunta. Inclusive hoje eu falei, estava o secretário do Meio Ambiente 

na minha frente e ele ouviu, também, que o Município não está no CADIN e não vai pro CADIN. Não 

impede recebimento nenhum de recurso nenhum, oriundos de fontes nenhuma. Tá? Então não 

deixem que as pessoas façam a cabeça de vocês contra esse ou contra aquele, contra Ibanez, contra 

Regina. Seja quem for, vocês tem que tá a par é da verdade. Do que tá acontecendo aqui dentro da 

câmara, ou seja da prefeitura. É direito do povo sabe. Nem eu e nem ninguém tem o direito de usa 

esse microfone aqui pra tenta leva pra lar nenhum. Os quatrocentos mil reais que ia vim e que estava 

a perigo por nós não aprova isso aqui. Infelizmente o nosso Município já perdeu. Hoje eu tava aqui e 

eu ouvi o secretário Voltz também ouviu, esse recurso de quatrocentos mil foi cancelado, dia vinte e 

sete de janeiro deste ano. Impossível que o Executivo não sabia disso, gente! Falando todo dia com o 

pessoal da engenharia da FUNASA, pra rede de água, sabe disso, sabe daquilo! E depois foram no 

café colonial dize de vindas de recurso pra isso e pra aquilo. Gente, eu sempre tenho dito, esse é um 

ano eleitoral, é um ano mágico. Empregos, gente, tá surgindo emprego de tudo que é jeito. Cargos, 

gente que fez o concurso...Sergio, me cede um minuto? O vereador Sergio cede um minuto. Tá 

surgindo vagas de tudo que é jeito. Lá no posto do Carovi, eu nem sei quem tá trabalhando lá. Mas 

tem duas pessoas, duas pessoas trabalhando no posto do Carovi. Infelizmente essas pessoas não 

podem alcança remédio, não podem verifica pressão, não podem limpa o posto, por que quem tá 

limpando é outro. O que que fazem lá, gente, se não é empreguismo? Vamo leva mais a sério, gente. 
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Nós temo num ano difícil. Esses cargo, esses concurso foram feito, realmente foram feito. Eu não vou 

vota cargo que o município não precisa! Não este ano! Eu vou vota o que o município precisa, o que 

cada município tá precisando. Se é mecânico, se tá precisando, vou vota! Se é operário, se tá 

precisando, vou vota! Mas se não tá, eu não vou vota. Por que eu não devo isso pra ninguém. Eu não 

devo! O pessoal tem que faze jus ao dinheiro que recebe. Vão vê se tão precisando desses empregos 

ali na prefeitura. O prefeito foi sacana. Ele mandou um pacotão aqui. Ou vota tudo a favor, ou vota 

tudo contra. Mal intencionado! E sobre essa...esse dinheiro do IPTU, que tu falou colega Ibanez, eu 

quero cópia. Vou quere cópia, vou pesquisa isso aí. Por que aquele dia que nós tava na reunião, que 

tava o Jairo, foi levantado essa questão que o IPTU subiu. Não sei se é pra essas pessoas que 

baixou. Eu quero sabe. Vou procura junto contigo. Vou me junta a você. Não...vou...vou olha, vou 

olha. Mas eu quero vê o de todos, o de todos. Eu tinha mais coisa pra dize, mas eu volto no meu 

tempo de líder. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): O vereador fica com quatro minutos, 

pois cedeu um minuto a vereadora Regina Weidmann. Senhor presidente, colega vereadora, 

vereadores, público presente. Boa tarde à todos. Eu venho aqui, também, fala sobre a estrada do...lá 

do Tibúrcio. É a terceira vez mesmo que vai só até...Primeiro foi até o seu Hélio, agora só desce ali 

da...do lançante do Tusi e vão embora as patrola. Não sei, eu até medi lá, são dois mil e setecentos 

metro. Sempre aquele pedaço fica por último. Gavei aqui, tava bem feito o serviço que foi feito em 

toda a estrada. Ficou bem feito o serviço. Foi socado a estrada. Foi de fundamento aqui em cima. No 

outro dia começaram a patrola, não passaram mais o rolo pra baixo. Tá lá ó...o...a poeira quando não 

é socada, não é que eu teja aqui debatendo, não é...não só...o vento tira tudo. Tá tudo as pedra 

aparecendo, de novo. Aqui onde foi feito o soque, ficou excelente a estrada. Se o cara vim aqui fala, 

tá mentindo! Por que é só anda de ônibus lá. Quer anda, quer anda a cento e noventa, anda. Mas só 

que isso é loucura. Ninguém pode anda nessa velocidade. O Carnaval, boas festa pra todo mundo. 

Nós já temo com, eu como presidente do bloco lá Embalos do Trago. Então, todos já temos 

preparando. Hoje já começemo a se prepara com salão. Então, que todo mundo faça uma boa festa. 

E, também, queria dize colega Ibanez. Eu...eu nunca calcei projeto, e tenho certeza que na tua 

administração, também não, nem na do Antonio. E eu não sou de calça projeto. Se...se foi algum 

osso, como se diz assim, não...pra mim não cabe, por que não...Eu sou de acordo vota. Tô como você 

pediu. Vote! Votemo! Vamo dá o voto! Leve, eu digo, também. Vamo por em votação. Não...sou desse 

acordo. E vamo fala sobre...um pouquinho só que eu quero comenta sobre a seca nossa, pessoal. 

Quem não planta aqui na nossa região? Sempre um pé de milho, um pé de mandioca, aqui e ali, tá 

plantando. A coisa é lamentável! E vou dize uma: se o prefeito não der jeito de traze comida pra 

esse...o quanto antes, quando se mexe demora quinze a vinte dia pra entra bóia pra esses animais aí 

ó, dentro da...da...a bacia leiteira, principalmente. Óia, é complicado, tchê. É complicado! Óia, 

não...não tem mais nada. Não tem...o...os milho que tinha tão tudo seco. Isso aí não adianta. Isso tem 

que traze farelo, alguma coisa que...faze o...o bota algum projeto. Eu sou de acordo, colegas 

vereadores, nós faze um, senta e nós faze um projeto junto com...da....da Agricultura e vamo faze um 

projeto. Por que não adianta nós vim aqui só cobra “O prefeito tem que traze comida! O prefeito tem 
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isso e aquilo!” Nós também temo que pega e faze  e dá uma possibilidade. Eu como agricultor 

também entendo da...como é que a parte pro cara faze, compra o...a...compra as comida pros 

animais. Eu mesmo tenho cento e trinta hectare de soja que tá perdida. Eu não me interessa se ácaro 

vai come, se lagarta vai come. Por mim que coma tudo. Já tá morta mesmo. Tá lá, tem uma 

vagezinha por pé. É o tal, como eu digo, como gozação, gastei dois vou coie um. Um por dois. Isso 

não tem fundamento. É isso aí. Devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): O vereador fica com três  minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo 

regimental ao vereador Ibanez Garcia. Caro presidente, boa noite a todos. Boa noite senhoras e 

senhores. Boa noite a comunidade que nos visita, colegas vereadores. Portanto, eu quero só 

agradecer as pessoas que me ligaram, que mandaram mensagem e que me parabenizaram pelo meu 

discurso de terça passada. Quero dizer a essas pessoas que me ligaram, à essas pessoas que me 

atacaram na rua, pra me dar os parabéns, eu quero dizer que fique tranquilo, que eu volto a frisar 

aqui, sou Progressista de coração. Quero dizer aqui, que não adianta nós ficar atacando A ou B, e 

muito menos nós criticando. De todas as bancadas. Nós devemos de tomar iniciativa, sim. Concordo 

prenamente com o vereador Sergio. Se nós fica aqui atacando o Executivo, atacando A ou B, como já 

falei aqui nessa Casa, e, simpresmente, pra o ouvinte da 87 que está nos escutando, e nós não 

resorve, tenta resorve o que é de bom para a população, não adianta nós ficar aqui, como diz aquele 

velho ditado: acuando aqui. Nós devemo de se mexe, gente. Está na hora! Somos nove vereador! Nós 

já deveria de ter se mexido! De corre atrás, pois temos lá na Secretaria de Agricultura do estado do 

Rio Grande do Sul o deputado Ernani Polo, presidente da Comissão de Agricultura, que ficou no lugar 

do deputado Chicão. Assumiu e está a disposição pra receber quarque comissão aqui de Capão do 

Cipó. Portanto, estou enviando um ofício à ele pedindo pra que nos ajude, imediatamente. Portanto, 

não consegui falar com ele, mas quero estar aqui amanhã, se Deus quise, falando com o deputado 

Ernani Polo, pra que nos ajude a resorver a situação, pelo menos, das pessoas mais humilde da 

nossa comunidade, do nossos assentamento, do Entre Rios, do Carovi, do Passo do Tibúrcio, de 

todas localidades, né? De todo o Município, que está passando por uma situação aí dramática com 

essa seca. Mas se nós ficar aqui somente falando, somente batendo coma  língua nos dente e não 

resorve, fazendo politicagem numa no eleitoral desses, gente, não adianta estará aqui. Nós temos que 

pisar com os pés no chão. O Executivo está trabalhando, fazendo o melhor e o possível pra trazer o 

que for de melhor pra Capão do Cipó, né. E nós temos que ver que a poeira de Capão do Cipó 

terminou. Aquele vulcão que nós tinha aqui no Capão do Cipó, é um exempro, hoje, né? Então, não 

podemos ficar aqui, né? O ex-prefeito, fez? Fez! Agora é hora de outro governo, né? Vamos deixar a 

pessoa trabalha. Vamos ser sincero. Vamos acompanhar. Vamos ajuda. Por que se nós ajuda de 

mãos dadas nós faremos um elo de corrente. Agora, nós só criticando aqui, batendo no Executivo, 

batendo no A e no B, mostrando isso e aquilo, não vai resorve. Quero aqui, meu senhor presidente, 

concluí já, dize que esse pedido...O presidente diz: Vereador, o senhor é o primeiro dos líder. Se o 

senhor quiser usa os dois minuto, continua na Tribuna. O vereador diz: Então continuamos. Eu quero 

aqui, senhor presidente, que esse pedido de aquisição de um jumbo, da Secretaria de Agricultura, não 
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parte por parte desse vereador. Parte de um anseio do pequeno produtor, vereador Sergio. Eles que 

estão pedindo pra que eu coloque essa indicação. Pra que transmita ao Executivo e a Secretaria de 

Agricultura faça o possível, né, de comprar esse jumbo. As pessoas querem, estão pedindo. Então, é 

o trabalho que eu estou fazendo aqui pelo povo de Capão do Cipó. Não é uma indicação minha, né? 

É somente por que o povo de Capão do Cipó me pediu. Outra questão que eu vejo, também, bem 

crara. Nós aqui temos que faze um cronograma de inscrição do pequeno produtor. Por que nós aqui 

não podemos falar em pasto de verão. Nós já estamos se encaminhando pra chegada de um inverno. 

Então, nós temos que agiliza, no futuro, se Deus quise, a chuva vai vim ao nosso Município e ao 

nosso Estado, no plantio de pastagem de inverno. Por que nós não temos mais. A nossas vaca, 

principalmente, já não tem mais o que come, gente. Não tem mais o que come. E se o Executivo tem 

essas verba aí, nós vamos amanhã, portanto vereador Ibanez, vamos conversa com o Executivo e 

vamos ver se essas verba tão engavetada. Eu não acredito! Não acredito que teje aí esse recurso e o 

nosso Executivo com essas verba engavetada! De forma alguma! Vendo a necessidade e o anseio 

das donas de casa, até mesmo saindo chorando de frente à Assistência Social, por que não tem uma 

cesta básica, tem um...certas quantias pra ser doada. Então, isso aí, gente, não cabe. Olha, 

sinceramente, me dói no coração. Eu não estou aqui pra fazer demagogia. Estou aqui pra 

acompanha, presidente, e ajuda o povo de Capão do Cipó naquilo que for preciso, naquilo que estiver 

ao meu alcance, eu estarei ao lado do povo, pra fazer o melhor pelo povo de Capão do Cipó. E quero 

fazer o melhor pelo povo de Capão do Cipó. Por que eu vejo que esse povo é merecedor. Meu muito 

obrigado, e eu volto terça que vem. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: O 

vereador fez uso de seu tempo de liderança juntam,ente com os cinco minutos regimentais. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente e colegas 

vereadores, e voltando à Tribuna, na Sessão passada eu defendi a questão da seca, nesta eu debati, 

e concordo, plenamente, com o que o Antonio disse. Qual é as soluções? E eu vejo, hoje, esses dias 

até eu liguei pra uma cooperativa aqui do Município e pedi: Tem milho pra vende? Que preço tá a 

bolsa de milho? Fiz um questionamento. Em primeiro lugar ele disse que não tinha o milho. Segundo, 

não tinha nem tabela de preço. O que, qual era uma sugestão, simples, pro Executivo faze através da 

secretaria de Agricultura? Compra dois produtos que mais o nosso gado, principalmente da bacia 

leiteira usa: aveia branca e o milho, Antonio. O governo tem esse trâmite, tem essa capacidade. Por 

que estamos vivendo uma situação de emergência. Tem um decreto assinado pelo governador Tarso 

Genro, de emergência. Ou seja, medidas de emergência devem ser tomadas. Qual a solução? 

Compra aveia, aveia branca e milho, e vende pros produtores pelo preço mínimo. Aí a grande 

diferença. Se tu vai numa empresa compra uma bolsa de milho, hoje, ela cobra, quase dobra o preço 

mínimo. Por que a empresa, a cooperativa, visa o lucro. Infelizmente é assim, senhores. Quase dobra. 

Tem um problema simples de ser feito. E outra coisa, eu quero fala uma questão do sistema de 

licitação. Com o decreto de emergência não é necessário faze o trâmite todo licitatório. Então, isso é 

conversa fiada, tchê. Deixa bem claro! Se quise faze, pega e faz! É bem simples! E quero encerra, 

presidente, e eu estive presente ao centenário da dona Tina, e quero dize o seguinte: eu conheci a 
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dona Tina, e eu vejo não a idade que ela fez, e sim a simplicidade. Ela, com cem anos de idade, ela 

sempre sorridente, com uma alta estima de vida impressionante, dando exemplo pra todos nós, 

senhores. Vivendo em paz, com harmonia. Então assim, parabéns pra dona Tina pelo seu aniversário, 

que nós a homenageamos. Um abraço, presidente, meus colegas vereadores, e até terça-feira que 

vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Voltando à essa Tribuna, nobre 

presidente, eu quero aqui, vereadora Regina. Eu fiz um comentário, não sei se foi mal entendido, a 

respeito do IPTU. Saiu no jornal que o IPTU mais caro era do Município. Eu fiz uma referencia aqui, 

quero deixa claro, a respeito do calçamento. Nada a vê com IPTU. Eu não tava citando o IPTU, tava 

citando o calçamento. Que o calçamento aqui ó, é...não é dos calçamento mais caro. A minha 

surpresa que eu tive, com a notícia do jornal, é que a nossa região era o IPTU mais caro. Eu levei 

surpresa, sinceramente. Agora, de onde veio a informação, isso nós vamo te que averigua, pra vê se, 

realmente, os fato condiz com a notícia que saiu. Isso que eu quero explica pra senhora. Outra coisa, 

vereadora, esse projeto está aqui, chegou cinco do sete de dois mil e dois, eles receberam aí. 

Receberam aqui, né, esse recurso. Eu acho, sinceramente, peço aos nobres colegas vereadores, que 

nós, essa semana, se tive que fala com o Executivo, fala com...com o pessoal da Fazenda, mas 

resolve o poblema, como diz o colega Jardim. Nós temos que resolve as questões. Tem questões que 

não tem como adia, não tem como remedia. E essa é uma das questões que tem que ser resolvida. 

Também, vê...é...vereadores, eu tive numa reunião, na quarta-feira, na AM CENTRO, em Santa 

Maria, do COREDE. A preocupação, gente, eu vou dize a todos vocês, não é de nós só, vereadores, é 

generalizada da nossa região, gente. A preocupação é de todos os prefeito dessa região, em busca 

de recurso, em busca de empenho. Por que não tão recebendo nada. inclusive o prefeito de São 

Francisco comentando que lá teve muito mais chuva do que aqui, e ele, vou dize pra vocês, tá indo a 

Porto Alegre reivindicando. E a coisa, vou dize pra vocês, não é fácil tu consegui a  liberação de 

milho, de ração, de cesta básica. É como diz o colega Erico, tem que compra, tem que ser comprado, 

colega. Tem que ser passado, um pouco, por cima da lei. Mas alguma coisa tem que ser feito. Mas a 

gente, eu acho que tá no caminho certo, gente. A gente espera com o apoio de todos os vereadores, 

eu noto aqui que estão empenhados em resolve as questões do Capão do Cipó. Isso é importante! E 

só dessa forma. Por que se não vão dize que é um ano eleitoral, que todo mundo tá fazendo 

politicagem. E eu tenho certeza que a comunidade que tá em casa, tá ouvindo os vereadores, que 

todo mundo tá preocupado com a sua comunidade. Já vinha citando, né vereador Jardim, o Rincão 

dos Palharini, chega dá tristeza, gente. É de chora! O pessoal já largou o gado no soja. Não tem nada 

que colhe. Tem gente que não tem salário, minha gente. Não é assalariado, não é aposentado, não 

recebe nada, e vão faze o quê, eu pergunto a vocês? Então, olha gente, chegou a hora de nós se dá 

as mãos e mostra que nós queremo um Capão do Cipó melhor, pra cada um de nós. Meu muito 

obrigado. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Comunidade, presidente, 

tenho certeza, ontem teve reunido com o nosso prefeito municipal representantes dos motoristas da 

Saúde, dos quais o nosso prefeito prometeu um aumento, no básico deles, pros motoristas da Saúde, 

de quinze por cento. Eu acho que tá chegando já, até que enfim, eles vão ter a recompensa por 
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aquele trabalho que eles fazem, incessante, dos quais as horas extras deles, vai pro banco de horas, 

né. Quando eles tão de sobreaviso, eles não ganham nem um real. Então acho justo, justíssimo, esse 

projeto. Tenho certeza que vai ser por unanimidade nesta Casa. Por que todos sabem o sofrimento 

dos motoristas da Saúde. Aqui, senhor presidente, também, me comunicou o proprietário do Bar do 

Sergio, que hoje a noite convida todas aquelas pessoas que gostam de bocha, o Bola 8, canastra, 

que, hoje a noite, vai ter uma grande brincadeira no seu bar e pede a presença de todos os seus 

amigos. Também, senhor presidente, está aqui um membro de nossa comunidade, Joacir dos Santos, 

popular Guego, dos quais está com uma lista pedindo doações, encarecidamente, para o menino, um 

parente dele aí, filho do João Fagundes, o Vitor, que sofreu traumatismo craniano, está em Santa 

Maria, o mínimo trinta dias ele tem que fica lá. Não se sabe se não tem que fica sessenta ou mais 

dias. Graças  a Deus ele tá se recuperando. Mas nunca se sabe. E vamo reza por...por De...pra Deus, 

e pedi que proteja. E pedi a todos nossos colegas, nossa comunidade, que essa lista é uma lista de 

coração para salvar uma vida. Se Deus quiser esse menino retornará ao nosso convívio. Um boa 

noite à todos. Até a próxima sessão. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de 

Partido, PT: Rapidamente, pra concluí. O que o Jairo falou os motorista da Saúde me comentaram, 

também. Por que tem motorista da Saúde que tem quatrocentas hora, no banco de horas. E eles 

ficam sobreaviso, em casa, daí não pode ir num lugar nenhum, esperando, quarque problema eles 

tem que saí correndo. Eu sempre disse o seguinte: não existe hora pra funcionário que trabalha. Paga 

sessenta hora. Nunca na vida o Tribunal de Conta vai aponta hora de funcionário, se ele trabalhou. 

Principalmente em Saúde. Paga essas hora pra esses...por que eles trabalharam por que precisam. E 

foram mandado, e a necessidade de muitas pessoas doente, eles não medem os esforços. Eu acho 

que... o Executivo que pague essas horas pra essas pessoas. Diz que pra faze banco de horas. Mas 

quem é que vai trabalha pra fica em casa depois. E todo mundo que trabalha é por que precisa. Paga 

essas hora pro funcionário! Nunca na vida... eu quando fui secretário, tinha funcionário que fazia 

duzentas horas. Que faiz rápido, fim de semana, por que é dobrado. E eu sempre paguei. Nunca 

ninguém apontou ninguém. Se o cara trabalha, é por que precisa. E paga essas hora e deixem de 

fa...Por que eu tenho uma preocupação o seguinte: tem uma empresa, não sou nada contra ninguém, 

tem uma empresa fazendo o asfalto no Carovi, eu acho que merece o pessoal lá, mas nós temo cinco 

caminhão parado aqui na prefeitura, cinco, tavam todos hoje ali. Tem três patrola, as três tavam 

parada, estragada, e se...e a hora da...da patrola era cento e oitenta reais. Cento e oitenta reais dá 

pra paga umas quantas horas pros motorista, pros operador, pra faze esse serviço lá. Por que agora 

tá seco, quaje não dá pra trabalha em muitos lugar. Meno isso o Município podia pega os caminhão e 

faze a nossa pa...e....e sobrava esse dinheiro pro nosso Município, e dava pra paga as hora pros 

nosso funcionário. Essas empresa só vem pra ganha dinheiro. A verdade é essa! Eles trabalham, 

mata, aonde que tá fazendo uma hora, eles fazem em cinco hora, por que eles sabem que eles tão 

ganhando é por hora. E é só essa realidade. Eu acho que  o Município tem que bota os pé no chão e 

faze esse tipo de coisa. Meu muito obrigado e devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada PP: O vereador não se fez presente na Sessão. 
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VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Bom, eu também gostaria de deixa 

registrado aqui, que o Gringo Tamiosso, sem água, o pessoal do DEMAC sabia que ele tava sem 

água. Ele tinha uma festa lá, aniversário da vó Sunta, cheio de gente a casa, sem água. Mas não 

quero dizer que ele seje melhor que qualque outra pessoa aqui do Município. Ele merece água assim 

como qualque um merece água, aqui do Município. Só que o pessoal sabia, ele passou domingo, o 

dia inteiro, ligando, não foi atendido. Então, que, por favor, que seja feita essa extensão ali da hípica 

até a casa dele, pra beneficia, não somente ele, como os outros lá que foi comentado aqui antes. E 

pra  finaliza, em virtude de tudo que eu falei antes, eu quero dizer assim ó: eu não tenho nada contra 

a pessoa do seu Osvaldo. Nada! contra nenhum vereador aqui, Antonio, Ibanez, Diego o Rodolfo. Eu 

brigo pelas minhas ideias políticas, aqui nessa Tribuna! Mas fora daqui me dou bem, e posso prova 

isso. Até por que se  não, a primeira pessoa que eu tinha que briga, era um compadre meu. E não 

briguei. Me dou bem com ele, hoje, e sempre vou me dá. A política não deve separa a amizade de 

ninguém. Mas eu vou defende, sempre, o que eu acho certo aqui. E o que sempre disse é que o seu 

Osvaldo não é uma pessoa que tava preparada pra administra um Município da grandeza do Capão 

do Cipó. A gente, todo mundo sabe que, infelizmente, ele não soube administra as próprias coisas 

deles. Isso é um assunto particular dele. Mas que vem à tona cada vez que é mexido nesse assunto. 

Não tenho nada contra ele, e a pessoa de ninguém. Mas essa é a minha opinião! Os bons não devem 

pagar por aquelas pessoas que não têm o conhecimento necessário pra manda no Município! E eu 

quero dize a todos os eleitores de Capão do Cipó que pensem bem nas próximas eleição quem vão 

coloca aqui nesta Casa e ali na prefeitura. Disso depende o futuro de vocês e do filho de vocês. Era 

isso e eu devolvo a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer a 

leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OFÍCIO 0410/2012, da CAIXA, 

informando a celebração de contrato de repasse de recurso do Orçamento Geral da União, no valor 

de R$ 97.500,00 ( noventa e sete mil e quinhentos reais), que tem por finalidade aquisição de trator 

cabinado com ar condicionado. OFÍCIO 001/2012, do Partido Progressista – PP, informando o 

vereador Antonio Jardim, como Líder de Partido para o ano de 2012. OFÍCIO 001/2012, da Bancada 

do Partido Progressista – PP, informando o vereador José Rodolfo de Brum, como Líder de Bancada 

para o ano de 2012. OF. CIRCULAR 011/2012, da Secretaria de Educação, convidando os 

vereadores e funcionários desta Casa para a abertura do Carnaval 2012, a realizar-se dia 17 de 

fevereiro de 2012 às 22 horas no Ginásio da Escola Júlio Biasi. OF. 022/2012, do Gabinete do 

prefeito, informando o vereador Ibanez Garcia dos Santos, como Líder de Governo para o ano de 

2012. OFÍCIO 214/2012, dos CORREIOS, informando que  firmou convênio com a prefeitura 

Municipal de Capão do Cipó para operacionalização de Agências de Correios Comunitária – AGCs. 

OFÍCIO 001/2012, da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro– PMDB, informando 

o vereador Érico Rosado, como Líder de Bancada para o ano de 2012. OFÍCIO 001/2012, do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro– PMDB, informando a vereadora Regina Weidmann, como 

Líder de Partido para o ano de 2012. OFÍCIO 002/2012, do CRAS, informando sobre o Programa 

Cozinha Brasil, do SESI em parceria com CRAS e Secretaria de Assistência Social, o qual será 
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gratuito, oferecerá certificado e acontecerá nos dias 12 a 15 de março do corrente ano, e as inscrições 

estão sendo feitas no CRAS, das 08 às 17 horas, até o dia 09 de março, sendo obrigatório apresentar 

RG e CPF no ato da inscrição. CONVITE, da Igreja Assembleia de Deus, para o V Fronteira em 

Chamas, a realizar-se nos dias 09 a 11 de março de 2012, em Santiago. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

001/2012, da vereadora Regina Weidmann ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 001/2012, do vereador 

Diego Nascimento ao Poder executivo Municipal.   INDICAÇÃO 002/2012, do vereador Antonio 

Jardim ao Poder executivo Municipal.  EMENDA LEGISLATIVA 01/2012 AO PROJETO DE LEI 

001/2012, que altera os artigos 1º e 3º do referido Projeto de Lei. Após o senhor presidente pede as 

comissões que deem parecer verbal sobre o Projeto de Decreto Legislativo 001/2012, para ir hoje a 

votação devido estar expirando o prazo máximo de sessenta dias para serem votadas as contas do 

prefeito exercício de 2009, sendo que, após debates entre todos os vereadores, os membros das 

Comissões foram favoráveis ao projeto de decreto legislativo ir a votação. Após o senhor presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 001/2012, do 

Poder Legislativo, que “Que aprova a prestação de contas do exercício 2009, dos administradores do 

Executivo Municipal de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade.PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

001/2012, da vereadora Regina Weidmann, vereador Jairo Charão a favor, vereador Sergio Seifert a 

favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Antonio Jardim contra, vereador Diego Nascimento 

contra, vereador Ibanez Garcia contra, vereadora Regina Weidmann a favor, portanto foi aprovado por 

04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra. Após o senhor presidente pede às Comissões 

Permanentes que sentem e discutam se querem alterar o dia e horário de suas reuniões, e que não 

está trancando projeto algum, só está cumprindo com o Edital 001/2012, que trata sobre o que foi 

decidido em reunião com os membros das comissões sobre o seu funcionamento. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 22/02/2012, quarta-feira, devido ao 

feriado de Carnaval, 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 o 1º secretário da Mesa. Capão do Cipó, 14 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 


