
03 

 

                     

 

ATA N° 02/ 2011 (Ordinária) 

Ao1°(primeiro) dia do mês de fevereiro 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 a primeira  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 01/2011, da Sessão Extraordinária do dia 10/01/2011, 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. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): 

Quero saudar, aqui, o senhor presidente. Presidente Sergio, um prazer muito grande estar, 

hoje, cumprimentando os colegas, depois de um período que se diz assim: recesso. Eu, a 

quatro anos atrás, sempre fui contra. Sempre fui contra recesso dos vereador. Sou vereador 

e não tem por que eu dizer, hoje, que sou a favor. Sempre fui contra recesso pra vereador e 

continuo sendo contra, por que além que a população se diz: “Vereador não faz nada, e ainda 

terá recesso?”Por que pra população humilde, é considerado férias, né? Então é isso, eu 

sempre defendi aqui, não é agora, quero deixar bem claro, que é o meu presidente, o 

presidente Sergio. Já vem de anos. Eu venho dizendo isso a quatro anos atrás, né, que eu fui 

contra e continuarei sempre sendo contra o recesso pra vereador. Mas, falar aqui dos nossos 

visitantes, Denílson Cortes e o grande Jornal Expresso, o João Lemes né, além de jornalista 

é apresentador de um grande programa, que eu estava em Santiago, esses dias, João, e 

acabei escutando o teu programa lá, né. E a gente viu que é um programa de fundamento e 

de muita expectativa, por que o povo tem um esclarecimento muito bom, tu tira as dúvidas de 

muitas pessoas. É através do rádio, também né, que as pessoas se tiram as dúvidas. Mas, 

primeiro lugar, eu quero agradecer ao jurídico da Casa, doutor Gustavo, um prazer muito 

grande, doutor Gustavo né,  lhe receber de novo aqui nessa Casa, para nos assessorar. 

Também ficamos ausentes trinta dias dos colegas, e da nossa secretária, Silvane. Também  

da Ana que também está estreando aqui. O Jornal Folha também presente conosco. O 

Leandro  que foi assessor nosso, aqui, por dois anos, hoje está desenvolvendo o trabalho 

é...especial, o pessoal tá muito feliz com o trabalho dele na saúde, né, como agendador de 

consultas. Trabalho que já não estava dando muito certo, mas agora, também, o Leandro 

está lá desempenhando os trabalho. Eu gostaria de, nessa Sessão, no inicio de...de ano, 
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podemos assim dizer, nós temos em dois de  fevereiro, é... estamos aí primeiro, então eu 

gostaria de fazer é...sinceramente, iniciar este ano, não quero ofender ninguém aqui nessa 

Tribuna, pra que nós possamos iniciar esse ano de dois mil e onze, é...que seja coroado de 

êxito, de trabalho, de motivação para os nossos munícipes de Capão do Cipó, de expectativa 

para os nossos munícipes de Capão do Cipó. Recebemos, hoje, a presença, aqui, do 

secretário do meio ambiente. Muito bem esclarecido o moço. Parabéns para a administração 

por ter escolhido esse rapaz. Certamente a secretaria do meio ambiente vai andar, por que, 

na ocasião, que se teve, dois anos passado a secretaria não andou, não deslanchou. Daria, 

muitas vezes, de dizer o mérito de assumir uma secretaria. E sobre a questão que a gente vê,  

eu vi no jornal o Folha, ali, o ex-secretário de assistência social é...dando esclarecimento e 

dizendo isso e aquilo. Eu não concordo com o esclarecimento que o secretário Leo deu no 

jornal o Folha, por que ele esclareceu rebatendo o presidente dessa Casa, que assumiu 

como prefeito, no município. Eu gostaria que o secretário Leo, ex-secretário, tivesse dito para 

a população que não conseguiu as casas populares, que é um sonho de todo mundo. Todo 

mundo está na expectativa. Todo mundo correndo, presidente, esperando as casas 

populares, aí ele usa do jornal, usa pra dar esclarecimento. Esse esclarecimento ficou muito 

feio pra ele, por que ele não conquistou em dois anos as casas, até, inclusive, um dia eu 

disse pra ele, presidente: Secretário Leo, por que o senhor não faz convênio com o Ministério 

das Cidades e a Caixa Federal, pra nós construir as casas na cidade, né? Realmente não fez, 

né. Então, eu acho, que a sua atitude, presidente, como prefeito do município, nesse caso 

que o senhor tomou na secretaria eu parabenizo o senhor pela sua iniciativa. O senhor foi 

feito é...como se diz assim é...praticamente vai deslanchar a secretaria do meio ambiente, né. 

Então isso é muito importante o que o senhor fez como prefeito. Também  estive, ontem, pela 

parte da manhã, conversando com o prefeito municipal, aonde o prefeito municipal chamou 

outras pessoas, o engenheiro da prefeitura, o coordenador de estrada, pra deslanchar a obra 

da escola Padre Nóbrega, do Entre Rios. Começaram hoje, e hoje continuam lá trabalhando e 

a escola está deslanchando. Eu não quero culpar o executivo e muito menos a secretaria de 

educação, por que a secretaria de educação e o executivo municipal, estão voltados pra obra 

do Entre Rios, mas não está andando no setor de obras do município. Então, sinceramente, a 

escola do Entre Rios a partir de hoje e de ontem já começou a andar. Então eu quero deixar 

aqui pra vocês e volto na terça-feira, meu muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega 

vereadora, jornal Expresso, Denílson, João Lemes, Folha, o Emerson, a nossa assessora, o 

seu Valdir, o esposo da nossa colega vereadora Regina, o Adair, o Leandro que trabalhou 

com nós durante o ano passado e, hoje, está trabalhando na secretaria de saúde, no 
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agendamento de consultas. Doutor Gustavo, mais uma vez, de novo, tá nessa Casa. Meu 

boa noite a todos. Em primeiro lugar eu começo, como se diz, primeiro dia de Sessão do ano 

de dois mil e onze. Pra nós é uma alegria muito grande, como se diz, de muita luta e trabalho 

nessa Casa. Eu tenho só a dizer que, quero contar com a ajuda de todos os vereadores, 

como foi no ano passado, com o presidente, que ele sabe, aqui é uma família unida, que a 

gente decide as coisas, a união ao bem da sociedade do município. Então eu quero dizer ao 

Serjão que pode contar comigo pro que der e vier, e os colegas vereadores também. 

Também temo, aqui, que comentar, um pouco, sobre o novo, nosso novo secretário do meio 

ambiente. Acho que o...graças a Deus, agora, a matéria vai andar, por que a gente sabe a 

competência que tem o Alexandre. Era morador, como se diz, né colega Serjão, em frente a 

nossa propriedade lá, filho do seu Carlos Góes, lá, a gente sabe que ele é um grande, eu vou 

dizer, guri, mas ele sabe, o ‘cara’ sabe das coisas, e com certeza ele vai andar, pro 

andamento aqui da nossa cidade, pras coisas andasse certo. Também tenho que comentar, 

aqui, um pouco, sobre as coisas...chegou aí, como se diz, um micro da secretaria de 

educação, seu Adair, vocês tão de parabéns. Quero deixar aqui o meu agradecimento. Isso 

vai ajudar a todas as crianças aí, como se diz, do nosso município. Chegou, aqui, também 

mais um carro pra secretaria de saúde, também  vai ajudar muito ao nosso povo cipoense. 

Uma ambulância, que também vai ajudar muito. O rolo compactador que ajudou muito nas 

estradas de todo o nosso município, também de parabéns, e a gente sabe que a gente tem  

dois anos pela frente, ainda. E, que Deus abençoe, tem muito mais pela frente, e que as 

coisas vão andar e vão dar certo. A gente tem, como se diz, colocar as coisas certas pro 

nosso município crescer, por que o nosso povo precisa, e muito, que as coisas dão certo em 

nosso município. Também quero dizer pra o nosso secretário de obras, seu Henrique Lima, 

que faça uma roçada naquela placa de ônibus lá que vai em Palmeiras, no Rincão dos 

Palmeiras lá, que é onde o pessoal espera o Tamiosso pra ir até a cidade. Que faça uma 

roçada naquela parada de ônibus que tá muito suja, tá...não...não aparece nem a casa. Eu já 

falei pra ele, não sei se houve um...eu peço mais uma vez que ele faça roçada naquela 

propriedade de ônibus. Também, aqui, peço pro secretário, também, providencie uma 

iluminação pública na Juvenal Garcia, aqui, e a Rua Catarino Garcia dos Santos, aonde, hoje, 

eu moro ali, a noite é escuro, não temos iluminação pública ali, ainda. Então eu peço que o 

secretário olhe com carinho e coloque um ou dois bicos de luz, ali, pra iluminar aquela 

Avenida. Então eu quero deixar, aqui, o meu agradecimento a todos e até os três minutos de 

liderança, hoje, como Líder de Governo. Agradeço e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente dessa Casa, 

vereador Sergio, caros colegas vereadores, colega vereadora, a nossa saudação. Caros 
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funcionários da Casa, em especial aos novos, aqui, que estão se apresentando, ao  jurídico e 

a nossa assessora, comunidade que se faz aqui presente, em especial  aos membro da 

imprensa, Jornal Expresso. Sempre...eu costumo dizer que, se Capão do Cipó cresce, se 

fortalece no decorrer, deve muito à imprensa pela divulgação na região, e o Expresso tem 

uma grande parte nisso. Então, pra nós, é importante a presença. Continue assim. Mas, 

presidente, caros colegas e comunidade, inicia o ano legislativo de dois mil e onze, e, como 

muito bem os colegas falaram, ano de mudanças. Houve tantas mudanças, colegas, e até 

comigo, eu posso dizer. É...eu fui transferido, tributário da fazenda, local que eu gosto de 

trabalhar, diga-se de passagem, mas eu já estou que nem jogador de futebol, já to na minha 

sexta transferência. É...mas agradeço, eu pedi, até, ao vice-prefeito, Elso, ele me convidou, 

eu aceitei, prontamente. É onde eu gosto de trabalhar, no setor da área tributária, e to lá 

trabalhando a disposição dos colegas e da comunidade. Até aí tudo bem. Voltando as 

mudanças. Houve muitas mudanças. Agora é importante que essas mudanças tenham uma 

boa aceitação na comunidade, tenham bons resultados para a comunidade. Secretaria do 

meio ambiente, eu analisei, convivendo, já, com o secretário, é o perfil técnico. E isso é o 

mais importante, o resto eu não vou avaliar. Desejo boa sorte, me coloco a disposição, e 

quero ver trabalho. Muitos desafios a serem feitos. Já a secretaria de assistência social, eles 

tem uma dívida que tem que ser paga, com a comunidade. Quando anunciaram as cinquenta 

casas num programa de rádio, que iam ser feitas na comunidade, que as casas iam vim, isso 

faz mais de um ano e meio. E a gente via a expectativa das pessoas: “Vereador! Eu vou 

ganha a minha casa”! Que bom. “To encaminhando a minha documentação. To indo em 

Santiago, lá, legalizar os documentos da família. To pagando. To arrumando carona”. E 

passou dias e passou dias, e até hoje não vieram as casas populares. Então é o seguinte: 

tudo indica que é a secretária Joanita Veiga. Vai ser a futura secretária de assistência social, 

e, quero, aqui, desejar boa sorte e dá os parabéns pro executivo pela escolha. Escolheram 

um perfil técnico. Eu quero que ela se mantenha e vou me colocar a disposição pra nós 

conseguirmos essas casas populares, por que isso além do executivo, cria uma decepção 

aos órgãos públicos, nós não conseguirmos essas residências para essas famílias. Não só no 

executivo como, também, nós, aqui, do legislativo. Nós não fomos competentes e não  

tomamos atitude lá. Então, assim, não andou na linha, tchê, vai ter que sair. Então assim, 

Serjão, as demissões que Vossa Senhoria fez, tomou atitude e fez, são importantes e devem 

seguir. Então assim, eu quero me colocar a disposição, e que saiam resultados. Senhores, o 

vereador Jardim falou em recesso. Eu acho que vereador não tem recesso, tanto é, senhores, 

que eu tive oportunidade, junto com alguns colegas aqui, da mobilização que foi nós 

conseguirmos um abaixo-assinado da nossa rádio comunitária. Sofremos duas denúncias e 



07 

 

nós tamos buscando uma liminar pra nossa rádio comunitária cipoense estar em plena 

atividade. Então assim, temos que agradecer ao mês de janeiro, que toda a comunidade se 

mobilizou. Tivermos mais de mil assinaturas, ou seja, essa é a  resposta, é o anseio, que a 

comunidade quer uma rádio comunitária no nosso município. Necessitamos de uma rádio 

comunitária. Então é importante aqui, e que nós seguimos a luta. É importante todos os 

partidos ligarem pros seus deputados federias na legalização da rádio comunitária, tchê. 

Quanto mais foice, mais roçada aparece. Então é importante cada um fazer a sua parte. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero aqui, primeiramente, 

cumprimentar o nosso presidente dessa Casa, o vereador Sergio. Quero, também, 

cumprimentar, que seja bem vindo nesse início de...de fevereiro do Poder Legislativo, nosso 

andamento, os colegas vereadores, vereadora, os funcionários dessa Casa, que assume 

agora o doutor...o nosso doutor Gustavo, e a nova secretária, também, aqui dessa Casa. 

Também o ex-funcionário Leandro, seja bem vindo, e comunidade cipoense que ser encontra 

aqui presente. E a imprensa, que graças a vocês, eu sempre digo, João, aqui nessa Casa, 

quando fui presidente dessa Casa, graças ao trabalho de vocês que nós podemos levar a 

cada um dos cipoenses o trabalho do Poder Legislativo do Capão do Cipó. Então vocês são a 

peça principal do Poder Legislativo, é a propaganda em jornais. Então eu quero, aqui, 

agradecer pelo que fizeram pelo Poder Legislativo durante o ano de dois mil e dez. 

Presidente dessa Casa, seria até injusto de minha pessoa não fazer um comentário a Vossa 

pessoa, aqui, nessa Casa. Da atitude que o senhor teve quando assumiu a Prefeitura 

Municipal. Eu não tive oportunidade, mas não levo em conta os motivos que eu tive de não 

ser convidado. Isso aí era uma promessa do prefeito municipal, dá uma semana pra cada 

presidente da Casa, presidir. Até fui perguntado ontem, por que eu não fui convidado. Até 

quando eu respondi, a resposta que eu dei pra o cipoense, é a mesma que eu vou dar pros 

nobres colegas vereadores e a vocês. A minha atitude, presidente, não seria diferente da sua. 

Até, eu acho que, seria mais drástica. Muito mais do que o senhor fez. E hoje está o exemplo, 

que o secretário do meio ambiente, como disse o Érico, eu espero pra ver. Eu confio no 

‘cara’. Acho que ele tem competência pra fazer um belo trabalho no Capão do Cipó, mas isso 

deve ao seu trabalho, presidente, que hoje tamos contando com um novo secretário pra 

desenvolver o trabalho no Capão do Cipó, e é de gente competente que o Capão do Cipó 

precisa. E digo mais: eu faria mais. Tem muitos que trabalham no governo Froner, como eu 

disse a ele numa viagem, um dia, e eu vou dizer a vocês, que comigo, também, não ficaria 

trabalhando na administração municipal, por que eu não confio. Por que eu só trabalho com 

quem eu confio. E isso eu quero dizer das atitudes que o senhor teve, que eu assino 

embaixo, das atitudes que o senhor teve, e espero do governo, sim, que ele tenha, que 
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coloque gente como colocaram esse rapaz aí nos outros cargos que foi aberto, colega Sergio, 

presidente, no Poder Legislativo, no...no Poder Executivo Municipal. E digo mais, colega 

Sergio, e eu tenho que elogiar, também, da atitude que o senhor teve, essa semana, me 

defendendo. Só quero dizer, pro senhor, uma coisa: o senhor não vai se arrepender de ter  

um amigo e um companheiro que o senhor tem. Pode ter certeza disso. Mas isso eu deixo 

pro futuro. Lá pra frente que nós vamos, como diz o ditado: roupa suja, lava em casa. Quero 

dizer mais, também, hoje, colegas, fiz um pedido ao secretário de obras, a respeito da 

entrada, aqui, da sucessão do finado Laudelino, que ontem tive num munícipe que vende 

melancia de porta em porta, e eu tive na propriedade dele, não dá pra entrar mais. Que o 

secretário mande uma patrola, é Jaques, hoje nós tava comentando de manhã. Mande fazer 

um tapa-buraco ali naquela estrada, que é do que ele tira o sustento da família vendendo 

melancia de porta em porta, o Gelson. Então que faça o patrolamento até lá a sucessão que 

tem mais de seis moradores, que moram lá naquela comunidade. E, ele me prometeu que a 

partir de amanhã vai descer ali e vai fazer uma...uma limpeza naquele, naquelas 

propriedades, daqueles moradores. E também fiz o pedido, é...presidente, pra a colocação de 

duas cargas de cascalho lá pro seu Edegar, lá no Rincão dos Palharini, pra um poço negro 

que desmoronou, e tá, realmente, necessitando. Era isso os meus pedidos, senhor 

presidente, reservo o meu tempo de Líder de Bancada e devolvo a palavra à mesa. Muito 

obrigado. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, 

demais colegas vereadores, vereadora dessa Casa, né. Boas vindas ao nosso, retornando a 

essa Casa, o nosso jurídico, doutor Gustavo. Dessa forma, também, eu quero desejar boas 

vindas a nossa nova Mesa Diretora de dois mil e onze, aqui, o vereador Sergio e demais 

colegas da UDP que compõem, hoje, a Mesa desta Casa, mas representando o legislativo 

cipoense em nome de todos os vereadores, não siglas partidárias. Temos certeza que essa 

Mesa é pluripartidária pra mostrar, realmente, um trabalho do legislativo unido. 

Primeiramente, senhor presidente, como diz o nosso nobre colega vereador Ibanez: “Seria 

mais drástico se tivesse assumido, de repente, no lugar do vereador Sergio a Prefeitura de 

Capão do Cipó”. Eu digo que o povo esperou por mais. Mas, eu acho que, o tempo do Sergio 

foi pouco, três dias, fez muito. Mas se voltar a assumir a Prefeitura, né, de repente, nossa 

comunidade vai ter aquilo que espera, né. Por que chegaram até fazer uma lista dos 

demitidos e me apresentavam todo dia:”Ó foi esse. Foi esse. Mas faltou três”. Faltou três, 

mas, de repente, não deu tempo, né Sergio? De repente tu retorna pra lá e tira mais esses 

três. Peço desculpas, aqui, a nossa imprensa, por não referir o nome deles antes, o Jornal 

Expresso e o Jornal A Folha que aqui estão nos apreciando nesta noite de hoje, e aos demais 

munícipes que aqui estão. Senhor presidente eu coloquei, aqui, um pedido de serviço, né, 
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iluminação, como falou o vereador Diego, aqui, e eu quero alongar mais, já tenho esse pedido 

aí, indicação minha, é lá na oficina do senhor Alfredo Bohn, em frente, é escuro a Juvenal 

Garcia dos Santos, precisa uma luminária em frente da sua oficina elétrica. Chegam pessoas 

de noite lá, pra ser atendidas, ele tem necessidade por que é uma empresa. Pediu, diversas 

vezes, aos órgãos competentes, não foi atendido e pediu para mim fazer esse pedido através 

da Câmara. Eu peço aqui, senhor presidente, que o senhor encaminhe isso aí, por que na 

conta de luz dele, a taxa da iluminação pública é cobrada. Então nada mais justo, e ele se 

propõe a ajudar. Se precisar ele compra a haste, compra todo o material, pede pro pessoal, 

daí, instalar. Se precisar, ele dá. Aqui, também, eu quero fazer um pedido, que quando ligar 

pro DEMAC - Departamento Municipal de Água de Capão do Cipó, ou na secretária de obras, 

pedindo água, alguém que está muito necessitado. Que desde domingo a dona Elma e a 

dona Vilma estavam sem água potável em casa. Começaram....ligaram ontem de manhã. Me 

ligaram, eu estava em Santiago, não consegui ligação pro DEMAC, a água só foi hoje a tarde. 

Então eles ficaram desde domingo sem água potável. É uma necessidade, e que o DEMAC 

providencie, com urgência, a solução daquele problema da água, lá pra esses moradores que 

vai lá pro Entre Rios, na entrada do Entre Rios. Por que tem a rede, não se sabe o que tá 

acontecendo que a água não chega. E eles ficam sem água por dias, lá, e depende do quê 

pra vim até a sede do município? É a cavalo, né. O senhor lá, tem o veículo, ele não sabe 

dirigir, então eles vêm a cavalo. Também, nós tivemos aqui, às dezesseis e trinta, uma 

explanação do novo secretário do meio ambiente, o Alexandre Voltz. Dos quais ele eu não 

conhecia, mas o pai dele eu conheço, bastante, era morador aqui do Passo do Tibúrcio. E, 

acredito que, realmente, o nosso meio ambiente, agora, deve dá o impacto positivo pra nossa 

sociedade, pra nós vereadores. Enfim, pra todos aqueles problemas do nosso município que 

deseja a solução através do meio ambiente da nossa cidade. Só que eu penso o seguinte: 

será que o nosso executivo vai dar o suporte necessário a esse secretário?Ele é competente. 

Sabe tudo do meio ambiente. Tenho certeza disso, pelo que ele explanou, pelo que ele é, a 

empresa que ele tem e os municípios que ele atende. Agora o dinheiro, o recurso que tem no 

PPA, é somente pros salários. Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Presidente, eu começo a minha fala parabenizando o 

senhor, por que aquele dia na primeira Sessão Extraordinária, a gente não teve tempo. 

Desejar ao senhor, aqui, que está começando, à Mesa Diretora pluripartidária, isso é uma 

coisa que sempre, é...nesse ano e pouco que eu estou aqui na Casa, eu sempre defendi o 

fato de nós trabalharmos de comum acordo. Então, presidente, não podia deixar de 

cumprimentar ao senhor, e aproveitando eu cumprimento aqui o Denílson, o João, o 

Emerson, dizendo pro Denílson e pro João, que na época da emancipação, Érico, você citou, 
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sempre que nós voltávamos, ou conseguíamos algumas coisa, íamos em dois lugares: na 

Rádio Santiago e no Jornal A folha Reg, é...Jornal Expresso Ilustrado, pra contar e 

mantermos acesa a chama da emancipação e depois a instalação do município. Então, vocês 

sempre foram muito importantes no desenvolvimento de Capão do Cipó, afinal de contas nós 

somos o décimo segundo PIB do estado. Sergio, na reunião de sexta-feira eu disse que você 

era um ‘cara’ de política de resultados, e isso que está precisando no Capão do Cipó: que as 

coisas aconteçam. E, hoje, um moço que tava aqui, eu cheguei atrasado, estou com 

problemas de saúde na minha família, então eu não pude chegar na hora. Mas pelo que eu 

peguei, o fim da palestra do rapaz, a explicação, o moço tem um perfil técnico, e isso precisa 

ter. E, principalmente, depois eu escutei a intervenção ali do...do João, né, tu colocou sobre a 

falta de...das pessoas respeitarem o meio ambiente, e esse respeito tem que começar em 

casa, depois tem que ir pra escola, por que lá na escola a gente prega isso. E, eu acho que, 

nós vamos pedir, eu quero encaminhar, ver com a professora Sandra, que pelo menos a nível 

municipal se incluam, pelo menos, não dá pra incluir uma disciplina, esse ano. Mas, durante o 

ano, várias aulas sobre educação ambiental, sobre o meio ambiente. Isso é uma tarefa que, 

no que a professora Sandra volte, eu quero encaminhar. E, tomara que agora, a secretaria do 

meio ambiente, ela mostre serviço. Com relação as casas, aqui, foi comentado das casas, 

vocês tão carecas de saber, eu já contei pra vocês que tem municípios que já estão na 

terceira fase do projeto Minha Casa Minha Vida, e nós não começamos a primeira. Então, eu 

dizendo isso, eu acho que chega. Mas, amigo Antonio, e colegas vereadores, presidente 

é...ontem nós fomos apresentados a nova Coordenadora Regional de Educação, professora 

Ângela Pires, e a equipe que vai dirigir a 35ª Coordenadoria pelos próximos quatro anos. 

Pessoa de fala mansa. Pessoa que mais escuta, que fala. E, que não prometeu, assim, 

coisas mirabolantes. Que não mexeu na estrutura que tava, que foi montada no governo 

passado. Que as coisas boas que vieram do governo, em nenhum momento falou em tirar 

isso ou aquilo. Nada. Simplesmente ela escutou os diretores que lá estavam, aqui de 

Santiago, de Capão do Cipó, todos que estavam lá, de Unistalda. Aonde ela mais escutou, 

que falou. Os três eixos da política do nosso governador Tarso Genro, é...colocando como é 

que pretende trabalhar. É...tava lá, tava lá representado o pessoal do PT de Santiago, tava o 

nosso presidente, do nosso Sindicato o CPERGS, o professor Renito. Ela foi muito tranquila, 

né. Por exemplo, perguntei sobre as turmas multisseriadas. Ela não disse que vai...vai 

terminar. Até numa intervenção que eu fiz, eu pedi que enterrassem com as turmas 

multisseriadas. Duas turmas multisseriadas que nós temos na nossa escola. Então, eu 

acredito assim, como nós tivemos a Carmem Iara no tempo do governo Olívio, voltou o tempo 

que nós podemos acreditar naquele projeto, que no ano passado eu já comecei...voltei a falar 
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pra vocês, da instalação da escola técnica, e aí o colega Jaques, depois, vai se referir. Já 

ficou combinado que no mês de fevereiro ela vai estar visitando Capão do Cipó, as três 

escolas do município. Vai lá no Carovi. Vai vir conversar com o nós, com os vereadores, com 

o prefeito, para que nós...ontem eu coloquei pra ela tudo aquilo que eu conversei com vocês, 

o projeto que se tem pra instalação, pra ver como é que se movimenta uma escola técnica. 

Então, eu to encerrando senhor presidente, eu acredito que é possível nós voltarmos a 

sonhar com a escola técnica dentro do município. Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas 

vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz presente, o jornal o Folha, o Expresso, 

os funcionários dessa Casa, os visitantes, Valdir, Claimar, Adair, Leandro, nosso funcionário. 

Meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero, aqui, lhe dar os parabéns pela atitude 

que o senhor tomou durante esses três dias que assumiu como prefeito do nosso município. 

Por que eu sempre disse que o prefeito não tinha coragem, tinha que botar alguém lá, que 

fizesse isso. Por que muitas vezes o prefeito não adianta ter a caneta na mão se ele não tem 

um sanguezinho na cara para fazer certas coisas que tem que ser feitas. Principalmente o 

exemplo que nós tivemos aqui no meio ambiente, que não existia secretaria, só existia dentro 

do Capão do Cipó. Eu acho que é uma maneira, e o prefeito tinha que tentar devolver esse 

dinheiro pros cofres públicos, que foi pagado durante dois anos pro secretário e o funcionário 

e não fizeram nada. Eu tava somando ali ó, eu fiz o...média: noventa e um mil e duzentos. 

Noventa e um mil reais e duzentos, durante dois anos, os ‘cara’ ganhando sem fazer nada. É 

um bom dinheiro que saiu sem ter resultado. Senhor presidente, eu também volto a falar aqui, 

que o secretário tem coragem, ex-secretário. Por que uns falam que é secretário, é ex. De 

vim falar das cinquenta casas que ele não conseguiu nenhuma pro Capão do Cipó. 

Simplesmente o que ele quis fazer, ele jogou o pessoal que não tinha trazido os documento. 

Quantas vez encheu essa Casa aqui, traziam documento e tudo e o ‘cara’ não encaminhou. 

Isso fica até vergonhoso. Ele tá aqui, ainda, ó: “Projeto de cinquenta casas habitacionais do 

programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Projeto que está protocolado junto a 

REDUR – Representação de Desenvolvimento Urbano da Caixa Federal  –  em Santa 

Maria”... Agora, fica quieto, mentiroso...“Aguardando a documentação necessária das 

cinquenta famílias”. Mas o que esses próximos vinham fazer aqui, meu Deus? O ‘cara” 

chegar e vim fala isso em jornal. Eu acho que muitos nem leem o jornal, por que se pegar o 

‘cara’, vão dar uns  cascudo nele. Senhor presidente, eu volto aqui, rápido, eu quero, nós 

aprovemos a rede de água do assentamento Nova Esperança, tem quarenta e três famílias 

sem água. Nós aprovemo o projeto, aqui, de trinta e quatro mil reais pra concluir a rede de 

água, em junho do ano passado. Até hoje não compraram os cano. Eu disse, se eles não der 
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jeito essa semana, eu vou pegar uma equipe lá do assentamento e nós vamos no Ministério 

Público. O poço existe, só falta a conclusão da rede. Era pra comprar os cano, o dinheiro veio 

do estado e não compraram. E que o secretário dê um jeitinho e que arrume as duas retro 

que tem da secretaria de obras, que já fizeram aniversário estragada. Uma tava em Santiago, 

trouxeram, e continua estragada. A outra tá erguida em quatro toco ali na secretaria de obras. 

Até esses dias os operadores disseram que iam fazer um bolo pra comemorar o aniversário 

das retro parada, e a população aí dependendo do...e não tem, tem o equipamento, só falta a 

manutenção, se nem isso conseguem fazer. Eu volto aqui, rápido, as aulas tão começando, 

as dificuldade tão vindo, as estradas tem lugares péssimo. Tão tocando as estradas graças 

ao governo federal que mandou os oitocentos e quatro mil reais, por que se não ia ter 

problema também. A verdade é essa. O maquinário tá tudo sucateado. Caçamba não tem 

uma funcionando. E daí tu vê os problemas que tem. Nos assentamentos veio o dinheiro que 

é pra arrumar o pontilhão, ali. Trocaram as quatro plancha, em cima, tá lá pra ver o jeito, 

arrancou de novo. Teve cinco mães que me falaram, esses dias, no campo de futebol aqui: 

“Jaques dêem um jeito lá”. Se eles não troca, que tem quatro pontilhão, lá dentro do 

assentamento, eles não vão mandar os alunos pra aula, as primeiras semanas sem arrumar. 

Nenhum pai vai mandar, e daí vai estourar aonde? Por que o dinheiro existe, é simples. Troca 

as madeiras que o problema tá resolvido. É puro prego, as plancha arrancada. No Antenor 

eles botaram ontem, no Antenor, mas uma que botaram esses dias, que veio o dinheiro, nos 

oitocentos e quatro mil tava incluído, botaram as plancha em cima, botaram verde, na outra 

semana já arrancou. E tá lá o problema. No Martelinho tá caindo o pontilhãozinho que tem lá, 

e o transporte escolar vai continuar e daqui uns dias começa as aula. Depois falam que os 

pais não mandam os aluno pro colégio. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Eu cumprimento o 

nosso novo Presidente, senhor Sergio Seifert, a nova Mesa Diretora, meus colegas 

vereadores. Em especial a imprensa, jornal Expresso e jornal A Folha, que levam as notícias 

da região, em especial do nosso município, e munícipes aqui presentes. Eu não posso deixar 

de comentar sobre os esclarecimentos do nosso secretário do meio ambiente, senhor 

Alexandre, que, ao meu ver assim, eu acho que ele provou para todos nós que ele é uma 

pessoa capacitada e que entende do assunto. Por que meio ambiente, eu sempre coloquei 

aqui, até acho que fui uma das que mais, como é que eu vou dizer assim, mais briguei pelo 

meio ambiente, por que as pessoas que estavam a frente da secretaria do meio ambiente, 

por que elas não tinham...não tinham capacidade de tocar pra frente a secretaria. É...é...pra 

administrar a secretaria, eu acho que tem que ser técnico no assunto, e agora o município de 

Capão do Cipó tem isso. E ele, se não me engano, tem uma empresa em Ijuí , já presta 
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assessoria a vários municípios nessa área. Só que Capão do Cipó teve que penar por dois 

anos, né, e, como o Jaques comentou aqui com vocês, foi dinheiro, colocado assim, que 

poderia ser investido no município, em outras secretarias, exames, eu sempre...eu sempre 

defendendo a saúde, obras, educação. Então, assim, esse foi o dinheiro que o município, eu 

acho, que perdeu e tempo perdido, também. Por que a secretaria já poderia estar 

municipalizada, já poderia tá recebendo recursos, por que pra poder vim dinheiro do estado e 

da união, essa secretaria tem que tá municipalizada. Só que foi preciso, eu também não 

posso deixar de comentar aqui o que os meus colegas falaram, a respeito do presidente da 

Câmara ter assumido o nosso município por três dias, ter feito essas demissões. E, eu fico 

me questionando assim, se ele não tivesse assumido o município, estaria tudo na mesma? 

Essas pessoas estariam ah...indo lá, cumprindo horário e recebendo salário sem entender do 

assunto, sem tocar pra frente e tava sendo pago aí. Então, assim fica esse meu 

questionamento no ar. Como é a nossa primeira Sessão deste ano, assim ó, eu, vou repetir 

uma frase que eu coloquei na última Sessão do ano passado, que assim ó: a meu ver a 

administração do prefeito Froner está deixando muito a desejar aqui no nosso município. 

Muito. Ele prometeu, não está cumprindo. Eu sei que muita coisa ele não está cumprindo por 

que, realmente, a parte burocrática da administração é difícil, é lenta. E, eu digo que ele tá 

muito mal assessorado, ainda. Eu acho que o Sergio deveria ficar mais uma semana lá pra 

demitir pessoas que estão lá e não estão trabalhando. Mas eu desejo, quero repetir, eu 

desejo pra ele, que esse ano de dois mil e onze, ele seja mais iluminado, que ele tenha 

assim, mais, ah...possibilidade de fazer o que ele pretende fazer, por que eu sempre digo que 

ele não é má pessoa. Eu...eu custo a acreditar que ele não é uma pessoa mal intencionada. 

Eu sempre digo que ele é uma pessoa mal assessorada. Então assim ó, eu to recebendo o 

meu salário, todos nós aqui estamos recebendo, ele também. Então a gente tem que fazer 

jus ao que nós recebemos. Por que ele tem que cumprir o trabalho que ele prometeu. Por que 

ele prometeu, ele convenceu o povo de Capão do Cipó que ele era o melhor que o outro 

candidato que concorreu com ele. Então esse ano Capão do Cipó deslanche, por que, além 

de parar no tempo, Capão do Cipó regrediu. E não vou dizer em todas as áreas, em algumas 

áreas, regrediu. Eu também quero falar alguma coisa a respeito da rádio comunitária. Eu 

acho que essas pessoas que tão fazendo esse tipo de denúncia da rádio comunitária, é 

pessoas que tão se sentindo lesadas, e devem ser pessoas mal intencionadas. Por que essa 

rádio, ela só veio pra...pra somar no nosso município. Ela só veio pra ajudar Capão do Cipó. 

Vocês já imaginaram há alguns anos atrás Capão do Cipó sonhar em ter uma rádio? Hoje o 

pessoal vai ali, fala, escuta. Pra nós ter as coisas, essa capa de asfalto, tão asfaltando aqui, 

mas ainda é difícil. Quando a gente sai fora, de viagem e coisa, fala do Capão do Cipó, muita 
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gente conhece. Então essa rádio, pra nós, eu acho, eu...eu...eu dou total apoio a rádio. Eu 

acho que, aqui, os nove vereadores também, e no que a gente puder, tentar convencer 

aquela pessoa que está pretendendo denegrir ou prejudicar a rádio, eu acho que a gente tem 

que tentar convencer. Eu também tenho um pedido aqui, pra mim comentar sobre o baile, 

que as gurias me pediram, dia quatro, agora, de fevereiro, com o musical Portal da Serra. 

Então tá feito o convite que elas me pediram. E sobre a iluminação, Jairo, eu também quero, 

dia sete de fevereiro eu liguei pro secretário de obras, falei com ele, e ele me disse que 

estava sem material, não tinha uma lâmpada, não tinha material. O vereador Jairo faz um 

aparte: Sete de...? A vereadora retorna a palavra: janeiro. É sete de janeiro eu liguei pra ele 

e falei da...do pedido, ali, da iluminação, mas ele disse que tava sem material de trabalho. Era 

isso e devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-

Presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): Colegas vereadores, colega vereadora, 

público presente. Boa noite a todos. Jornal Expresso, João Lemes, Denílson, um prazer 

receber vocês aqui. Emerson do Folha, também, importante. Adair, o secretário intenso, 

interino é a palavra certa. Interino. Funcionários dessa Casa, os funcionários, Valdir, Claimar, 

o Emerson. Quero falar sobre a estrada do Carovi. O secretário, as vezes, é criticado, é 

reinquilino, como o Serginho. O Serginho só tem um defeito, pra mim é um ótimo 

coordenador, ele tem que ter um caderno ou uma agenda com ele. Ele esquece de muita 

coisa, por que ele quer fazer tudo, ele ano quer deixar ninguém mal. Esse que é o problema 

do Serginho. É um ‘cara’ cem por cento na estrada, todo mundo gosta dele, do trabalho. Ele 

não deixa ninguém mal. Eu mesmo já briguei, critiquei o Henrique, hoje, falo, defendo ele, e 

vou defender. Enquanto tiver fazendo um bom trabalho, como tá fazendo. No Carovi as 

estradas tão ficando ótima. Não tem, se sair de moto, hoje mesmo, um funcionário meu me 

disse: “Bateu-lhe água, eu venho de moto”. Eu disse: mas esses dias tavam criticando que 

tinha muita pedra, hoje tá funcionando aquilo lá. Precisando, que o secretário me falou, vai 

fazer agora. Tem gente que tá precisando de estrada aqui, mas é como nós conversamo com 

ele: termina um lugar, pra começar o outro. Não separa o maquinário, e ele tá fazendo a 

coisa certa. Então quando a coisa tá andando, tá funcionando, a gente também tem que 

gavar. A estrada tá boa, tá funcionando, então como é que vamo dizer que não tá? Tem que 

pega e vim aqui nessa Tribuna e fala. Fala as coisas boas que estão acontecendo no 

município, também. Como esse negócio das estradas aí, temo que pegar e dizer que tá bom, 

por que tá bom. Era isso que eu queria dizer isso, deixar a mensagem pro secretário que ele 

pode contar comigo. Enquanto as coisas tiver andando eu defender ele aqui nessa Tribuna. 

Sobre os secretários que eu despedi, eu vou dizer o seguinte: eu tenho a minha consciência 

tranquila. Só sei dizer uma coisa sobre a secretaria, sobre as casas: outros lugares, como o 
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Rodolfo falou, tá na terceira etapa. Capão do Cipó, nada. Querem que faça o quê? Eu tomei, 

peguei, antes de sair, liguei pra CREHNOR, perguntei tudo as coisas, me falaram, coisas 

ali...agora querem botar em jornal, falar. Eu só vou falar isso aí. Por que eu tinha que tomar a 

decisão. Tenho certeza o...o prefeito, o vice, não tinha...não tinha conhecimento de tanta 

coisa. Eu peguei e dei uma viagem lá. Peguei o auto público, como eu era prefeito, o 

motorista me levou, eu fui lá na CREHNOR. Cheguei lá, só o que disseram é que ia papel pra 

lá e não tinha...sem...sem resultado nenhum, e voltava tudo. Então, como é que eu vou pegar 

e não vou tomar atitude? Tomei atitude. Querem vim fala, mas por mim podem vim toda 

semana no jornal alguma coisa minha lá. Quero vê...eu queria que esse cargo fosse de 

vereador, candidato a vereador, pra vê se era eu que to errado, ou ele. Ou ir nós dois pra ver 

quem faz mais voto. A população que me julgue, se eu errei ou acertei. Sobre o meio 

ambiente, olha, os agricultores iam perder os financiamentos se não saísse o meio ambiente. 

Como é que não vamos tomar uma atitude? Agora sim o Alexandre, não vou dizer que...eu 

acho que ele veio esclarecer o que nós queria. Nós já temos uma consciência nossa, eu pra 

mim, ele já tem capacidade pra fazer, assumir o que tem. Por que o ‘cara’ que já tem uma 

agência de meio ambiente é por que sabe fazer as coisas, e, se ele sabe fazer as coisas, eu 

acho que a coisa vai andar. Agora nós vamos ter a secretaria do meio ambiente. Queria falar 

também sobre o...o Dia da Mulher, nós vamos pegar e vamo da um certificado pra uma 

mulher de cada município, de cada localidade do Capão do Cipó. Vamos fazer uma Sessão 

Extraordinária, já vou avisar pra os vereadores. Vamos fazer uma Sessão extraordinária. Até 

essa ideia foi a dona Débora que falou, e eu botei no papel aqui e passei pro prefeito, e o 

prefeito agora, até ele, quando ele não tava ali, eu peguei e disse que nós ia fazer isso aqui. 

Esse projeto, eu mesmo fiz, eu mesmo passei. Foi quando eu assumi, eu passei pra frente. 

Era isso e devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR DIEGO NASCIMENTO, Líder de Governo PP: Primeiro lugar quero, aqui, 

agradecer ao nosso presidente do nosso partido, senhor Luis Henrique Lima, pelo convite 

para que eu fizesse parte como líder do governo. Eu quero deixar o meu agradecimento a 

ele. Quero dizer aqui aos meus colegas  vereadores e ao presidente desta Casa, minha 

colega vereadora, que eu sempre disse nessa Tribuna e vou continuar dizendo: eu vou seguir 

o que tá certo. O que tá errado eu não boto meu nome, se tiver errado. Eu vou procurar fazer 

o certo. Se tiver as coisa errada na prefeitura eu vou trazer ao conhecimento de vocês. Eu 

vou trazer. Não vou defender coisa errada. Vou defender as coisa certa, me criei assim e vou 

assim até, como se diz, quando Deus nos leva. É bonito a gente  ser o que a gente é, e não o 

que os outros querem que a gente seja.Quero deixar bem dita essa frase. Sobre o que o 

colega Jaques falou sobre a água do assentamento que foi votada em junho, vou esclarecer 
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ao prefeito, vou perguntar o que tá acontecendo e na próxima terça-feira eu te trago alguma 

coisa, ou a resposta do que houve. Eu vou saber. Sobre as ponte, colega Jaques, vou colocar 

ao prefeito que as aulas estão chegando, vou verifica se falta algum material pra chegar ou o 

que tá acontecendo. Também não posso deixar aqui, que  a minha  colega Regina falou que 

o prefeito Froner  iludiu o povo a votar nele por causa das promessas. Acho assim colega, 

que a gente tem que olhar, também, não só pra frente, mas também pro passado. O seu  ex-

prefeito Serafim, em oito anos, também fez promessas e não cumpriu  tudo. No Carovi 

mesmo foi promessa feita que não foram cumpridas. No Entre Rios  também, e não só no 

Entre Rios, em outras localidades. Então se o prefeito Froner iludiu  que o povo votasse nele 

o seu ex- prefeito  também iludiu muita gente que votou nele, e também não cumpriu muita 

coisa. Então não é só o nosso governo Froner que não tá cumprindo as promessa, o seu ex- 

governo também não cumpriu. Prometeu e não cumpriu. Só agora temos que olhar as coisa 

certas e as erradas? Quero deixar  bem claro, no Carovi também foi feita muitas promessas, 

no Passo do Tibúrcio, e não foram cumpridas. Nós  temos dois anos recém de mandato e 

temos mais  dois pela frente. Com certeza vamos ter muito mais pra gente mostrar serviço  

ao nosso município do Capão do Cipó. Então seria isso. Meu muito obrigado. VEREADOR 

ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Caros colegas, voltando aqui na 

Tribuna, e eu quero aqui o apoio dos colegas para uma solicitação, de uma queixa aqui, 

principalmente da comunidade do perímetro urbano. Sempre quando vem uma boa obra 

sempre tem uma consequência  boa e uma consequência  negativa. O nosso acesso ao 

asfalto e uma bênção para nós, foi importante, e o nosso pessoal começou com o costume de 

caminhar, de fazer  caminhadas grande  parte, grande número  de pessoas e já está 

enfrentando problemas com o trânsito e com a velocidade dos motoristas naquele asfalto. E 

nós temos um problema sério já aqui. Então, colegas, eu não sei qual é o meio de nós 

entrarmos em contato com o DAER para ver qual é a forma de colocarmos limitadores de 

velocidade, principalmente para as carretas ali, tchê. É impressionante a velocidade que 

essas carretas cruzam em direção às empresas perto do Clube. Vereador Diego eu faço um 

desafio ao senhor com muita tranquilidade, eu que fui líder do governo Serafim: quais as 

obras que o prefeito Serafim prometeu e que não foram cumpridas? Sem problema 

nenhum.O nosso prefeito não prometeu médico com ambulância lá no Carovi, tchê. O nosso 

prefeito não prometeu ginásio, até agora a pouco tempo. Com prazer, venho aqui, fizemos 

um diálogo. quais foram as promessas que nós prometemos e não cumprimos? Estamos à 

disposição. O prefeito Serafim tem um sistema que todo mundo sabe qual é a maneira de 

administrar. Até muitos foi odiado pela maneira exemplante, mas ele tinha pulso firme. Agora 

o que ele prometia ele vinha e cumpria. Esse era o sistema. VEREADOR IBANEZ GARCIA, 
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Líder de Bancada PP: Quero aqui, presidente dessa Casa, é... dizer que não comentei no 

início das minhas palavras à Mesa Diretora. Quero dizer que fiquei feliz por essa Mesa 

pluripartidária que o senhor conquistou  que eu fiz o convite  o ano passado de modo que os 

colegas não aceitaram participar comigo. O senhor tá dentro da lei e dentro da legalidade. 

Fez o certo, e parabéns que o senhor tenha sucesso em frente esse Poder Legislativo. 

Desejo todo o sucesso ao senhor e a Mesa Diretoria. Também quero  aqui, dizer dos pedidos 

ao secretário, do patrolamento no Rincão dos Palharini. Hoje o secretário me disse que em 

breve vai manda uma patrola  e também a ampliação do pontilhão,  lá presidente, do Passo 

do Cardinal, que a secretaria do planejamento tá  fazendo o projeto e vai colocar junto o 

pontilhão dos Palharini, que é um projeto seu, o senhor vai buscar emenda com prefeito 

Froner em Brasília. O Vereador Sergio faz um aparte: Que foi um projeto que fizemos aqui, 

que todos os colegas votaram e até não de tempo pra mim falar aí, pra eu explicar direitinho 

aí. Já tá pronto, essa semana  o prefeito  vai levar, e eu me propus  a engajar  para nós fazer 

aquela ponte no Cardinal  ali que  é um grande problema  que nos temos no Carovi até a 

cidade. È isso. O vereador volta a palavra: É isso mesmo  e vai ser colocado o pontilhão 

dos Palharini, junto com esse projeto.  Também quero dizer das suas palavras, presidente, a 

respeito das estradas no Carovi, a gente quando tem que falar, realmente. Está ficando 

belíssima as estradas do Carovi, tive essa semana lá, e certamente quem ganha é a 

comunidade, é o povo. E o projeto das casas, realmente, tomara que o secretário que faça as 

casas para o povo do Capão do Cipó. Por que, realmente, essa Câmara encheu  de ilusão  

das casas Minha Casa Minha Vida. E o povo não merece ser tratado dessa maneira.  Tem 

que ter o projeto, tem que pensar nos anseio do povo do Capão do Cipó. Meu muito obrigado 

a todos os presentes pelo início desse ano legislativo. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Quero dizer, senhor presidente e demais colegas, e 

comunidade, que, por incrível que pareça, né, quando tem uma coisa boa a gente sempre 

tem alguém pra destruir. A nossa rádio comunitária pode ter certeza, com o empenho de 

todos nós aqui do município, ela não fechará. Ela veio pra fica, e eu quero ver qual é o juiz 

que vai dar uma liminar contra, né, a uma coisa que é boa pra comunidade. Então vocês 

podem ter certeza que isso não vai acontecer, eu tenho fé. Na parte do meio ambiente não 

acredito, eu, apesar do Camargo, não ser, não ter aquela capacidade pra ser um 

administrador do meio ambiente, eu  não  acredito que ele tenha levado tais documento 

embora .Isso será o fim pro nosso município Capão do Cipó ele recolher documentos do meio 

ambiente pra levar para sua casa porque não era mais secretário. Eu até não acredito que 

essa capacidade o secretário teve. Também, senhor presidente, diz o Leo, o caso Leo, é 

dessa administração, e ali no jornal  ele rebate a administração anterior, dizendo que por falta 
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de prestação de contas voltou recurso de seis mil reais da assistência social de repasse do 

estado. Eu acredito que isso seja a maior mentira por que eu perguntei para os ex-vereadores 

desta Casa, legislatura passada, e aqui eles não votaram projeto de devolução de recursos, 

de repasse estadual, por que qualquer recurso que tenha que devolver tem que passar pela 

Casa e aqui não foi passado. Recurso do FEAS, do Pró - Jovem, cadê o dinheiro se tem tanto 

recurso como tá no jornal? O Bolsa Família do governo federal, isso nem tinha que tá 

anunciando ali, é obrigação  da assistência social fazer isso aí. E as quinhentas e quatro 

cestas básicas que ele arrecadou, tudo bem. Mas acredito que boa parte foi arrecadado pela 

comunidade que deu no carnaval, como vamos de novo esse ano. O carnaval arrecada, taí 

o...o...o Adair que sabe disso aí, os tramites legais do nosso carnaval, como foi no ano 

passado e no ano anterior e vai ser agora. Cestas básicas serão arrecadadas no carnaval de 

novo. Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

Representante de Partido, PT: Senhor presidente, eu quero só fazer um breve comentário, 

a pouco tempo foi chamado dois funcionário, o Rodolfo tava junto  e o prefeito disse, eu tava 

junto e ele disse pro Rodolfo que os dois funcionários iam ficar pra limpar a cidade, existe 

cidade até aqui, daqui pra lá não tem.  Porque nem pra natal, pra primeiro do ano  não  foi 

roçado, não foi carpido, não foi nem pintado os meio-fio.  Daqui para cá fizeram, daqui para lá 

não fizeram. Lá a cidade não existe no Capão do Cipó. Tá aí pra ver  que não foi feito e tá 

tomando conta o brejo de novo  e os funcionários que ele disse que ia ser só na cidade  

esses dias eles tavam nos trator trabalhando porque  quem manda na secretaria  de obras é 

os funcionários e não o secretário e não é o prefeito.  Ele disse: “Vão ficar aqui, e quem 

manda neles sou eu”. O prefeito tem que cuidar o executivo se tá funcionando. Eu também 

quero só pedir uma...uma, que seja trocado uma lâmpada  em frente o bar do Manjolo, por 

que faz alguns dias que está queimada, é só trocar a lâmpada que tá queimada o resto tá 

funcionando. Só pra terminar, essas casa do Minha Casa Minha Vida, em 2009 quando o 

presidente era o Antonio, fizeram uma Sessão no assentamento. O único vereador que votou 

contra fui eu, ao convênio que fizeram com a CREHNOR. Por que não fizeram direto com a 

Caixa Federal? Daí o... que é o ex- secretário foi pro jornal e botou uma página, ainda bem 

que pagou o jornal para  fazer isso: “O único vereador, do governo federal,  do PT vota contra 

o projeto Minha Casa Minha Vida”.  Eu votei contra o convênio, que era com a CREHNOR, 

por que eu sabia que não saía, e até hoje não fizeram as casas. Até hoje. Meu muito 

obrigado. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Comentando a 

respeito da nova Mesa Diretora, aqui da Câmara, eu gostaria de dizer assim: eu estando na 

Mesa ou não, as minhas atitudes são as mesmas. Eu não retiro nada do que eu falei, e 

estando na Mesa ou não, o que eu ia fazer ou deixo de fazer, não muda em nada. A minha 
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atitude como vereadora é a mesma. E só pra esclarecer assim, eu não gosto desse ping-

pong, mas eu não vou deixar passar em branco, também. Eu não disse, colega Diego, que o 

prefeito Froner iludiu, eu disse que ele convenceu que ele era melhor que o outro candidato. 

E assim ó, eu também concordo contigo que ficou algumas coisas que o ex-prefeito deixou de 

fazer. Mas ele deixou de fazer por que faltou tempo, e não por incapacidade. Mas tu não te 

preocupa por que a partir de primeiro de janeiro de dois mil e treze, ele fará. Ele fará, e fará 

muito melhor do que já fez até agora. Era isso e eu devolvo a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: 

PROJETO DE LEI 003/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar 01 (um) Orientador (a) Social do Pro - Jovem Adolescente _ Programa Federal para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”. 

OF. CIRCULAR GP n°02/2011, do TCE – RS, solicitando o envio dos Decretos Legislativos 

ou outros atos relativos à apreciação das Contas anuais dos senhores Prefeitos, ao Tribunal 

de Contas do Estado, no prazo de trinta dias após o respectivo julgamento. INDICAÇÃO 

001/2011, do Vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. OF. 001/2011, da Bancada do 

Partido Progressista, indicando o Vereador Ibanez Garcia dos Santos como Líder de Bancada 

para a Sessão Legislativa do ano de 2011. OF. 001/2011, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro, indicando a Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann como 

Líder Partidária para a Sessão Legislativa do ano de 2011. OF. 001/2011, da Bancada do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro, indicando o Vereador Érico Belchior Cazarteli 

Rosado como Líder de Bancada para a Sessão Legislativa do ano de 2011. OFÍCIO 

014/2011, do Gabinete do Prefeito, informando que o Líder de Governo para o ano de 2011, 

será o Vereador Diego Santos do Nascimento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 001/2011, da 

Vereadora Regina Weidmann ao prefeito municipal. Após o senhor Presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 001/2011, da Vereadora Regina 

Weidmann ao prefeito municipal, que foi aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 08/02/2011, no mesmo 

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

encerrados os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente 

Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e 

a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 1° de fevereiro de 2011. 

 

 

 


