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ATA N° 13/ 2011 (Ordinária) 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2011, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

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

Sessão Ordinária do ano de 2011. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor Presidente 

em 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 12/2011, da Sessão Ordinária do dia 

12/04/2011, 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 ÉRICO BELCHIOR 

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

secretário de educação, seu Henrique. Secretário de assistência social, senhor Dário. Caros 

colegas funcionários, nossa saudação. Presidente, primeiro lugar vamos falar das coisas 

boas. Estivemos presentes no aniversário do nosso município, aonde houve uma grande 

festa e está de parabéns os organizadores e a comunidade que participou. E isso só ratifica 

que valeu a pena a nossa emancipação. Nós, no domingo, na parte da manhã, até nós 

questionava o presidente da comissão, o ex-prefeito Serafim. E, no final do questionamento 

nós perguntamos: o senhor faria isso de novo, prefeito? Valeu a pena essa luta pela 

emancipação? Inúmeras viagens a Porto Alegre, duas viagens a Brasília? E ele disse: “Faria 

tudo de novo”! E, a tarde, a gente tava no aniversário do município, a gente via a felicidade da 

comunidade comemorando o aniversário do município de Capão do Cipó, aonde nós 

vivemos. Então assim, todos estão de parabéns e isto aumenta a nossa responsabilidade, 

tanto no legislativo quanto no executivo. Então estão todos de parabéns. Quero também 

aproveitar e cumprimentar, hoje tivemos a nossa feira do peixe, no nosso município. E 

cumprimentar na pessoa do seu Derli Nascimento e na pessoa do seu Beto Dani, por que 

eles são...trouxeram na praça, onde o pessoal comercializou e estão de parabéns pela 

qualidade do peixe que é oferecido, também. Então isso é um incentivo pra comunidade, e 

estão de parabéns a secretaria de agricultura pelo trabalho que foi feito. Mas, eu me 

preocupo com duas coisas. Vários moradores reclamaram, os que moram na Rua Juvenal 

Garcia, da alta velocidade das carretas e caminhões, tchê. E é prioridade nossa, colegas, 

entra em contato com o DAER, pedi pro executivo entra em contato, pra serem colocados, 

urgentemente, redutores de velocidade. É impressionante a falta de respeito, principalmente, 

das carretas que passam ali em alta velocidade, senhores. E eu recebi queixa de moradores 

que ninguém...não respeitam ninguém ali. Então assim, a prioridade nossa, e que o executivo 
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encaminhe uma forma de se implantando, entre em contato com o DAER, o DAER coloca, 

que é o responsável, coloca os redutores de velocidade.  Isso é uma prioridade a ser feito. 

Depois que acontece as tragédias não adianta nós corre atrás, e lamentar, tchê. Nós temos 

que nos antecipar aos problemas. Agora não tem como eu encerra aqui hoje, colegas, e 

comentar, meu secretário Dário, com a questão no assunto, no blog de Santiago, que é o 

Nova Pauta, que ele é coordenado pelo Rafael Nemitz, João Lemes, do Jornal Expresso 

Ilustrado e Márcio Brasil. E consta aqui a foto do veículo Siena, e eles comentam e pediram 

explicações. Mais, eu acho que devem ter postado essa semana, vem um novo... um novo 

comentário falando que foi levar a senhora Joice, do PIM, o senhor Leandro Sauer e o senhor 

Sergio. Ainda comenta que envolve a questão de filiação partidária. Assim, por quê que eu to 

falando isso, secretário, e eu vou fazer um protesto, o senhor já conversou comigo, em 

particular, e eu vou conversar com o senhor aqui. Eu até achei que o senhor vinha aqui, hoje, 

conversar com todos os colegas e explicar a situação, e vou espera do senhor. Eu não vou 

tomar nenhuma atitude. Só vou comenta e vou espera, que eu acho até, que na próxima 

terça-feira, secretário, o senhor vem aqui a essa Tribuna e lance uma explicação à 

comunidade. Esse é o fato! Houve um fato. Inclusive o jornalista cobra das autoridades, o quê 

que nós vamos fazer. Então assim, vamos esperar, primeiro, do responsável. E eu disse 

assim, elogiei o secretário Dário, e confio no trabalho dele. E eu sei que ele vai vim aqui, 

tranquilamente presidente, e esclarece esse fato. Era isso, meu presidente. Meu muito 

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

presidente, colegas vereadores, vereadora, Procurador, é...a 87.9, que a partir das nove 

horas tá levando a transmissão do trabalho do Poder Legislativo. E...sejam bem vindos 

secretários que tão aqui, hoje, nessa Casa. Secretário Dário, o secretário Henrique, é...o 

secretário Voltz, e....e funcionários, Juliano, pastor, Aldair, o nosso amigo Álvaro, e pessoas 

da comunidade, que sejam bem vindos a essa Casa. Primeiramente, nobres colegas 

vereadores, é...nós não poderia deixar de faltar, um breve comentário.....também ao Ricardo, 

seja bem vindo, Ricardo, que tá sendo assíduo a essa Casa, nosso amigo. Mas, voltando ao 

assunto, nobres colegas vereadores, da belíssima festa de aniversário do nosso município, 

do Capão do Cipó. Nós, cipoenses, temo aqui nessa Casa, que dizer os parabéns ao povo. E 

aquele dia, vereador Jardim, foi muito bem colocada as suas palavras sobre a emancipação 

do Capão do Cipó, que eu vim aqui a Tribuna, e não deu tempo pra comentar, que nós não 

podemos esquecer dos assentamento, vereador Jardim. Se hoje temo uma cidade, por que 

os assentamento fizeram parte desse Capão do Cipó. Nos deram o privilégio de ter 

população pra emancipar Capão do Cipó, se não, nós não estaria aqui hoje, tanto como 

Poder Legislativo, como Poder Executivo. Mas, também, secretário de educação Henrique, 
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da belíssima festa, nós não poderia faltar, né colega Érico? Belíssima festa, uma bela 

organização. E eu tenho certeza que o povo tava muito feliz da recepção que teve no ginásio 

municipal do Capão do Cipó. Então fica a eles que cada ano seja melhor. Também, nobres 

colegas vereadores, a respeito da feira do peixe. Que bom! Eu fui um que disse ao seu Beto 

Dani que viesse expor seu produto no Capão do Cipó, por que o povo precisa, se não tem 

que se desloca até o Carovi, ou até o seu Derli, por que é os únicos dois produtores, hoje, 

que tão colocando o produto a venda no nosso município. Mas que bom que nós temos eles. 

Que veem aqui, colocam o produto, colegas vereadores, e que o povo pode muito mais perto 

vim buscar o seu peixe pra Semana Santa. Então meus parabéns a eles e que continuem, 

cada vez mais, investindo no Capão do Cipó, que é isso que nós precisemos. Também, 

é...colegas, é um pedido de providência, presidente. Que seja encaminhado a secretaria de 

obras, mais uma vez eu venho nessa Casa, por que moradores me cobraram, inclusive a 

empresa que faz aquele transporte lá do Carovi, sobre o péssimo estado que tá as estrada 

é...do Rincão dos Ávila. O patrolamento, que era pra semana retrasada sair, e os moradores 

lá, mais uma vez, reivindicaram o patrolamento do Rincão dos Ávila e a estrada do Carovi na 

Tupantuba, que tá em péssimo estado. Mas tive falando com o secretário, no sábado, ele 

ficou pra, provavelmente, essa semana, que as máquinas tão no Carovi, que seje destinado o 

patrolamento do Rincão dos Ávila. Também, colegas, é...hoje a tarde recebemo o relatório, 

parece, ficou acertado, em Brasília, a liberação de duzentos e noventa e dois mil e 

quinhentos, pra caçamba e a camionete 350, pra secretaria de obras, presidente Sergio. É o 

comentário que houve, né, que seria liberado, acho que em breve, esse recurso federal que 

vai vim atender os anseio da secretaria de obras do município do Capão do Cipó. Sim, cedo 

um aparte, vereador Jairo. O vereador Jairo diz: Não é pra Secretaria de Agricultura? O 

Vereador torna a palavra: É...será da secretaria de agricultura, mas será destinado a 

secretaria de obras. O vereador Jairo diz: Do Ministério da Agricultura? É...o Ministério de 

Agricultura, isso! É! Mas será, que nós tamos sabendo, a informação, que esses veículos 

serão destinados, realmente, pra secretaria de obras do município. E, também, a outra 

informação que tem, pra ser liberado no mês de maio, é os cem mil do deputado Afonso 

Hann, pra associação dos Palharini, também. Que ficou, praticamente....então tão liberando a 

liberação, e, certamente...da Presidenta Dilma, certamente não vai faltar empenho, a 

liberação pra todos os deputados que tão esperando as emendas, vereadores, e que daí irá 

incluir os cem mil pro pórtico da entrada do município, e os cem mil pra. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora 

desta Casa, funcionários, colegas de trabalho, secretários que aqui estão, hoje. Enfim, 

comunidade que nos ouve através da 87.9, de Capão do Cipó. Eu quero, aqui, prestar a 
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minha homenagem ao aniversário do município. Dizer que não pude estar presente no...na 

data magna, que foi ali no ginásio, mas, por problemas de saúde. Mas a gente sabe que 

Capão do Cipó tá no coração de qualquer um cipoense. Eu quero aqui, senhor presidente, 

dizer que hoje a gente tem três datas pra homenagear, né. Temos aí o Dia do Índio, temo o 

aniversário de nascimento de Getúlio Vargas, que se fosse vivo, hoje estaria completando 

cento e vinte e cinco anos. Certamente ninguém, quase, chega a essa idade. Sabemos que 

tem uma pessoa, acho que no Brasil, que tem essa idade. Mas, de qualquer forma, quero 

dizer que esse foi o maior estadista da América Latina, criou a Justiça do Trabalho, semana 

de quarenta e oito horas, férias remuneradas, Carteira de Trabalho, consolidou as leis 

trabalhistas, fez muito mais pelo nosso Brasil. Inclusive decretou o Dia do Índio, que hoje se 

comemora, que é o 19 de abril. Então eu, como Getulista, Brizolista e Janguista, não podia 

deixar de lembrar, todos nós, sobre essa data. Aqui, senhor presidente, tenho a indicação de 

retirada de lixo, também, da beira das nossas vias públicas, ali próximo a Brigada. Faz algum 

tempo, tem um monte de lixo ali e não é retirado. Aqui após a Multirural, também, a gente 

passa ali e vê aquele lixo ali. Por diversas vezes foi pedido, então a gente, melhor forma, é 

documentar através da Câmara e mandar pro secretário. Também tenho aqui, falei com o seu 

José Carlos lá do...da localidade de Entre Rios. Ele contente que vai ter umas telhas de 

Brasilit, vai ter umas tábuas pra sua casa, inclusive o piso. Mas há algum tempo, já, que 

prometem pra ele, e nada. E nada! Aí, hoje, eu perguntei: E daí, José? “Não, não! Vai sair. Eu 

falei com o prefeito ali na comemoração do município, ele tem que ir lá medir pra ver que 

quantia de tábua, de Brasilit e de piso, que eu preciso”. Então, já que eu vi o nosso colega 

Álvaro aqui, eu sabia que isso aí fazia parte das obras. O prefeito teria que chamar o nosso 

amigo Álvaro, ou o engenheiro, alguém. Mas ele ir medir? Seria uma coisa até supérflua, pra 

...pra tanto...tantas funções que ele tem pra atender no nosso município, ele vai medir uma 

obra pra dar uma coisa que seria, no caso, da assistência social destina e pedir pro...pro, a 

secretaria do...de obras. Mas, tudo bem, demagogia é assim mesmo. Senhor presidente, 

também eu quero pergunta, já que taí o nosso secretário de assistência social, cadê as 

cestas básicas do pessoal que tá precisando? Foi pedido pro seu Neri, pra dona Clementina, 

pra Marilei, pra Sonia, pra Cristininha. Aqui, tão pertinho né. E eu acredito que tem que ter 

alimento estocado ali dentro da Prefeitura, por que, só do Carnaval foi arrecadado inúmeros 

quilos de alimentos, e, até agora, pelo menos pra essas pessoas não foi. E a Clementina me 

disse que: “Olha, que saudade eu tenho de vocês, Jairo”! Diz ela, hoje. Mas, fazer o quê, né? 

Palavras da dona Clementina, de hoje as treze e trinta, tá? Senhor presidente, também a 

polêmica do flagra. Isso aqui, se o nobre colega veio, não se direcionou até mim, mas tudo 

bem. Mas eu sei através de colegas que ele veio coloca aqui que foi fulano de tal que foi com 
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o carro da assistência social, pra Santiago. Mas aqui não tem o que esclarecer pra mim. Tem 

que esclarecer pro povo de Capão do Cipó, por quê que este carro estava, justamente, no 

Cartório Eleitoral, foi leva pessoas no Cartório Eleitoral? E as pessoas estão relacionadas no 

blog do João Lemes, e é ele que esclarece isso aqui. Não é nós que temo fazendo isso aqui. 

Então nós temos obrigação, de agora em diante, de esclarecer esses fatos, pra nossa 

comunidade. Dois dias atrás, três dias atrás, um colega nosso da secretaria de obras 

precisou um carro, pra ir buscar sua filha no Carovi, pra ser atendida no Posto de Saúde, não 

tinha. Agora pra levar pessoas no Cartório Eleitoral, tem. 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, e nossos ouvintes da nossa 

rádio 87.9. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria ver aqui o negócio do...o 

pessoal do DEMAC, o quê que tá acontecendo eu não fizeram a conclusão da rede de água 

do assentamento Nova Esperança. Os valo, que é mais difícil, faz um mês e pouco que tá 

pronto. E a rede de água é só emendar os cano. E tem o pessoal que quer faze pastagem.  

Até o seu Didio lá pediu que fosse faze essa semana, que daí ele vai tranca os valo de novo. 

Daí vão te que abri de novo. Que ele disse que vai planta aveia. Que atoro a lavoura dele de 

alto a baixo e ele quer cruzar de um lado pro outro. Os cano tão atirado lá. Por que o cano é o 

mais prático de coloca, depois que fize os valo. E os valo tão pronto, que é o mais difícil. Eu 

não sei por quê que tá acontecendo. Inté ele me disse: “Jaques fala lá, que se eles não vim 

essa semana aí...” Quem sabe até foram hoje, que eu não pude fala com ele hoje, ele falo 

comigo ontem, ele vai....que tem um monte de valo aberto ali e os cano não foi colocado, 

ainda. Não sei se não tem cano, o que tá acontecendo. No seu Arnildo Seriotte, é mais 

conhecido como Didio. E ali, toda aquela população ali, tão sem água, ainda. O Valdir, do 

Donato, esses...ele me falo hoje que, ele diz: “Jaques, fala pra mim lá, e agradecer o senhor 

Gringo Tamiosso”. Pela bolsa que ele conseguiu pra coloca nas costa dele. Ele tem um 

problema de coluna, que o Gringo conseguiu, que era pra agradece o Gringo, que o Gringo 

conseguiu essa bolsa pra ele lá. E também, só pra mim retifica, que na semana passada, eu 

acho, se eu não me engano, eu falei dum banheiro que tinham feito pra ele. Não foi o seu 

Chico, foi o seu Rogério e dona Adriana, que eu tinha falado que era o seu Chico, e não foi. 

Foi seu Rogério e dona Adriana, que fizeram o banheiro. O banheiro que o prefeito e a 

primeira dama tinham prometido a sete mês atrás. Ele que foi. Ele disse não precisava fazer 

mais, disse pra ele lá. O seu Amaro Cortes me falou e disse: “Jaques, pode fala meu nome”.  

Ele foi quatro vezes no Posto de Saúde do Carovi, pra medir a pressão e nunca conseguiu. E 

ele é motorista do transporte escolar, e ele disse que tem problema de pressão e não tem 

jeito. Ele disse: “ Eu não sei se é por que eu votei o contrário”. Ou, ele disse assim: “Jaques 
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pode dizer o seguinte: “Ou é a mudança que queriam”! Por que...só um segundinho pra eu 

concluir aqui, presidente. Ele disse assim: “Por que prometeram uma ambulância e um 

médico vinte quatro horas no Carovi. Até hoje não tem nada. Até hoje, nem pra tira a pressão, 

consegue”. O presidente faz um parte: Tá, mas não tem quem atende no Posto, lá? O 

vereador volta a palavra: Diz que tem. Mas diz que ele vai lá e nunca consegue medir a 

pressão dele. Eu quero também fazer uma Moção de Pesar, que falei hoje, taí, ao funcionário 

das obras, o Jair, mais conhecido como Kapan, pelo falecimento do pai dele, que foi, se não 

me engano, sábado. Então uma Moção de Pesar, dos vereadores aí, pra nós...Senhor 

presidente, eu queria só perguntar o seguinte: o prefeito viajou a Brasília, foi...saiu segunda, 

quarta...segunda, terça, quarta e quinta. O vice tava de férias, quem é que ficou responsável 

pelo município? Ou o prefeito não quis coloca o presidente, de novo, lá, ou ia soltar mais uns 

quatro ou cinco, ou ele ficou com medo disso, presidente? Eu queria só essa ...por que não? 

Por que, se ficou, no mínimo tinha que ter alguém responsável. Nós, por exemplo, 

vereadores, ninguém ficou sabendo quem era e quem não era o prefeito durante esses 

quatro dia, por que o vice tava de férias. O se...o secretário de assistência social taí. Dário, eu 

acho que tu tem que ver com carinho, por que o outro secretário que tinha ali eu sempre falei 

que era um tranqueira, e eu, pra mim, é um tranqueira até hoje. Eu sempre falei nessa 

Tribuna, e se eu tenho que dizer eu falo não... não meço meias palavras. Tem aqui o Diulo, 

do assentamento, faz um ano que ele pediu dez folha de Brasilit fino. É mais conhecido como 

Diulo na entrada do assentamento ali, à esquerda, o filho da dona Margarida. Faz...uma dúzia 

de tábua, ele...é numa pecinha de dois metro quadrado, e tem a cama, e uma cozinha e tem 

uma criança de oito mês,  que eles disseram que iam faze pra ele antes de nasce a  criança. 

A criança já tem oito mês. E tá lá. Não tem um banheiro, não tem nada. Toma banho na 

sanga, que tem uma sanga pero. E não sei onde faz as suas necessidade. Isso fica até 

vergonhoso pro nosso município que tem tan...diz que tem tanto dinheiro, não ter pra compra 

dez Brasilit fino e uma dúzia de tábua. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega 

vereadora, secretários presentes, comunidade que prestigia a Sessão da Câmara, e, vocês, 

ouvintes da nossa rádio comunitária, Cipoense FM 87.9. A rádio que, depois da chegada da 

rádio, mudou os trabalhos dessa Câmara, e a comunidade passou, realmente, a discutir e a 

participar daquilo que é tratado na Câmara. Eu admiro e...e to sempre parabenizando a 

equipe que trabalha na rádio comunitária. Graças a eles, as pessoas que estão em casa, que 

não podem vir até aqui, acompanham os trabalhos dos vereadores ou os comentários que os 

vereadores fazem aqui, que nós fizemos, eu faço aqui. Mas eu queria fazer uma justificativa. 

Eu não estive na festa do nosso município, por que faleceu a mãe do professor Sergio, que 



0213 

 

era lá da...da nossa comunidade, e não teria, ou era o Alcides ou era eu pra leva ele na...lá 

no velório da mãe dele. E aí acabou eu tendo que fazer essa...essa viagem pra lá. Então 

essa é a minha justificativa de não estar presente na festa. Mas como eu disse esses dias, 

comentei aqui nessa Tribuna, a festa é da comunidade, a festa é do município. Por que só se 

fez, só se tem onze anos de emancipação, por que se fez um trabalho que chegaram a esses 

onze anos. E, certamente, daqui, ano que vem é onze, e daqui a cinquenta anos, serão 

sessenta e um anos de município, e daqui a cem, serão cento e onze anos. E aí nenhum de 

nós, quem sabe alguma das crianças que estão aqui, estarão no nosso meio participando. E 

nós seremos parte da história, que é o que cabe a nós, sempre tentar deixar o seu...a sua 

marca, o seu sinal. E, certamente, quem se envolveu, quem é vereador, quem participou do 

movimento de emancipação, tem mais é que comemorar a emancipação. Amanhã a minha 

escola está em festa, na...acontece lá, amanhã, a chegada do coelhinho da Páscoa, lá. De 

manhã teremos toda uma manhã voltada, não só pra festa, mas também para um momento 

espiritual, que será conduzido pelas professoras da escola, e, também, será convidado o 

nosso amigo, o Lilo, que ele vai nos ajudar lá, na parte religiosa do nosso evento. Quero 

também aproveitar, presidente, de pedir, e, hoje, conversei com o secretário, reforço as 

palavras do colega Ibanez, de aproveitar o clima, o tempo, o jeito que está, para que 

arrumem aquela estrada da Tupantuba lá, é pedra. Tem que ser feito. Aí, hoje, me disseram 

que ia lá, não sei o que aconteceu que foram. Entrei em contato, hoje de manhã, também, 

com o nosso secretário do meio ambiente. Não estão recolhendo o lixo como deveria ser lá 

no nosso...na nossa comunidade, em algumas casas. Ele ficou de ver sobre isso. No mais eu 

quero parabenizar os organizadores da feira do peixe. São poucos, e é uma...é um...é o...a 

feira do peixe é um...é um modo de ganhar dinheiro, que fica bem fácil. Não fácil no sentido 

de fazer, mas é uma alternativa econômica fácil, é...das pessoas terem mais uma renda. 

Quem sabe, baseados no evento do...do...lá do nosso amigo Beto, lá do Carovi, outras 

pessoas acreditam em vir investir nessa...na atividade de piscicultura. No mais, presidente, 

eu tenho aqui alguns comentários pra fazer, sobre o flagra do Siena, essa parte é ruim, mas 

eu também tenho comentários a fazer sobre a reposição salarial de onze por cento, que eu 

acho que, no município, é a maior. Então tem partes boas e tem partes ruins pra comentar. E  

essa é a vida! Nem tudo é lucro, e nem tudo é prejuízo. Nós temos que sempre procurar o 

meio termo. No mais, eu, daqui a pouco eu volto no meu tempo de Líder do Governo. Muito 

obrigado. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimento o senhor presidente, meus 

colegas vereadores, comunidade que se faz aqui presente. Em especial aos ouvintes da 87.9, 

que daqui a pouquinho mais estarão nos ouvindo. Ah...em primeiro lugar, eu também, 
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gostaria de parabenizar a todas as pessoas que organizaram a festa de aniversário do nosso 

município. Eu também não pude me fazer presente, ah...mas eu digo assim, que to tranquila. 

Por que eu sei, eu liguei pra pessoas que foram, e disseram que tava tudo bem, tudo bem 

bonito, o povo tava se divertindo. Eu não pude ir mesmo. Sinto por isso. Mas se fosse, no 

caso, pra trabalha, ou numa necessidade pro município aí com certeza eu estaria lá. Mas o 

povo mereceu aquela festa, né. Os cipoenses, como diz o outro, não é só pra trabalhar, tem 

que se diverti, também. É merecido. Então parabéns a todas aquelas pessoas que 

participaram e que organizaram essa festa. Ah...ontem à noite eu cruzei na frente da 

Prefeitura, e eu quero que fique registrado aqui nessa Casa, minha grande preocupação, de 

ver a Prefeitura aberta. Eu não sei se estava funcionando, ou esqueceram aberta, ou alguém 

tava trabalhando fora do horário de expediente. Mas era dez pras dezenove horas e a 

Prefeitura estava aberta. Eu me preocupo assim na...na...na parte da segurança da 

Prefeitura. Imagina se chega algum ladrão, ou alguma coisa ali, né. A Prefeitura, como a 

gente sabe, é cheia de coisas de valores etc e etc. então fica aqui registrado a minha grande 

preocupação. Eu até gostaria que alguém, o Rodolfo que tá aqui me olhando aqui com esse 

ar de rir, Líder do Governo, que me diga alguma coisa sobre a Prefeitura, depois nos teus três 

minutos de...de Líder de Governo, a respeito da Prefeitura aberta, né, aquela hora da noite. 

Ah...também fala da minha preocupação desse dinheiro, secretário da assistência social, do 

Pró-Jovem, que está vindo desde agosto de dois mil e dez, mil e trezentos por mês, pro 

projeto Pró-Jovem. Assim, eu já falei aqui e vou repetir, eu não to avaliando o teu trabalho, 

até por que faz muito pouquinhos dias que tu assumiu a secretaria. Assim ó, mas essa é a 

minha preocupação, que é um dinheiro que está vindo, o nosso município não está 

ocupando. Por que eu não vi nenhuma atividade do Pró-Jovem. Então assim, muito bem o 

Estado pode corta esse dinheiro, e eu falei também, na semana passada, aqui desse 

dinheiro, dos...dos cinquenta e quatro mil que tem, que á pra ter em caixa, dos cinquenta e 

quatro que vem, quatro mil reais por mês, que sobrou de dois mil e nove, sobrou de dois mil e 

dez, e agora, com certeza, de dois mil e onze há de sobrar de novo. Só que assim ó, ah... 

esse dinheiro tem que ser gasto, tem que ser feito o plano de aplicação, tem que passar pelo 

Conselho, por que, senão, o Estado pode entender que Capão do Cipó não precisa desse 

dinheiro e pode corta essa verba. E, eu acho que esses quatro mil, quatro mil e quinhentos, 

por mês, que vem, é muito bem vindo. Vem numa hora boa e tem grande precisão pro nosso 

município. A gente pode desenvolver muitos trabalhos com esse dinheiro, já que o nosso 

município é três mil e...três mil e oitocentos habitantes. Então tem como a gente desenvolver 

um trabalho de alta qualidade pros nossos jovens, a respeito desses mil e trezentos, desses 

quatro mil e quinhentos, por mês, que vem. Tem mais o FEAS, que vem dezoito mil. Também 
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não sei onde é que tá sendo aplicado. E...a gente tem...e, por último, eu, parece que a 

assistência social tá sem coordenador, eu não sei como é que tá funcionando isso, a 

coordenadora trabalhando fora do lugar. Eu não sei. Eu também comentei aqui a respeito 

daqueles cinco estagiários que tem na secretaria de assistência social. Eu acho bastante. E a 

secretaria, se não tá desenvolvendo, eu até comentei aqui, na Sessão passada, dum 

problema que acontece lá, comigo, que a minha funcionária tá desde junho tentando legaliza 

o novo endereço dela. O cartão Bolsa Família dela foi bloqueado. O município de 

Dependência que desbloqueou. Ela chegou ali na assistência social e a funcionária disse que 

tinha sido desbloqueado aqui na assistência social. Daí ela disse que não, que foi, realmente, 

no município de Dependência que desbloqueou. Então esses...esses CIEEs, que estão lá, ou 

eles tem que se aperfeiçoar melhor, ou fazer curso. Mas eu acho que esse trabalho tem que 

fluir de maneira mais ampla, que...que...que...que o município, que as pessoas que chegam 

lá, sejam bem atendidas e consigam resolver, de uma maneira ou de outra, o que foram ali 

buscar. E eu não posso deixar de fala, também, dessa notícia aqui, hoje, né, tá no pauta...no 

blog, no Nova Pauta, a respeito do senhor secretário levando essas pessoas ao cartório. Eu 

me junto as palavras do meu colega Érico. Eu espero que tu dê uma boa explicação. Só que, 

se isso for verdade, eu tenho certeza que tu tem os pés no chão e vai assumi se tu, 

realmente, fez, ou não fez. Eu acredito que tu não vai empurra a culpa pra outro motorista, 

como tem esses disques, dos teus próprios colegas. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa.  

VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP):  Cumprimento a Mesa, vereadora, vereadores, público 

aqui presente. Boa noite a todos. Quero começa falando sobre a minha comunidade lá, sobre 

a...a água do Passo do Tibúrcio, que tá, agora já está fechando mais de quatro meses, vai 

pra cinco meses que não tem água lá embaixo. Que eu me mudei lá debaixo. Os 

caminhoneiros ficaram lá embaixo. Ficaram sem água, e ainda não foi arrumada a água. Hoje 

eu disse que eu ia fazer um escarcéu e eu ia vim fala aqui, agora parece que vão arrumar os 

cano, que passou o rolo em cima, e esmagou eu acho que tudo as manga lá, que era com 

manga, e...agora vão arruma. Então...tão, até foi pra ir a retro lá, uma coisa que não é pra 

sair, furou o pneu na estrada. Mas isso não é culpa do pessoal nem do funcionário, nem 

nada. Esse é os ócio do ofício. Queria falar, também, sobre o prefeito, deixou quatro dia aí. 

Não sei se é o medo de eu assumir aquela Prefeitura, mas vou deixar essa palavra no ar, que 

é vergonhoso o município sem prefeito. O vice tá de férias, o ‘cara’ sai, fica aquilo a Deus 

dará. Não sei, de certo tem um outro mais importante que o presidente da Câmara. Queria 

falar, também, sobre a vigilância sanitária. A Patrícia tá preocupada, que ela que tomou 

essas...esses...essa...esse trabalho lá no Posto, e tá acontecendo que eles...não tá 

conseguindo faze o trabalho, por causa do...não tem carro. E o pessoal tá comentando já. 
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Tem algum falando que ela não tá desempenhando bem a função. Mas como é que vai 

desempenhar bem uma função, andando a pé. Então a gente tem que vim aqui fala a 

realidade que tá acontecendo. Está acontecendo que não tem a condução pra ela andar. 

Então a gente tem, nessa parte, tem que ver o serviço do funcionário. Se tem condições de 

trabalha e não trabalha, por que não quer fazer. Mas quando não tem condições de fazer, 

não tem como ir trabalhar, é brabo, também, cobra alguma coisa aqui. Dizer pro secretário 

Henrique, nós...cobrei aqui nessa Casa, que ele não era Santo pra viver de promessas, taí, 

mas tá vindo uma camionete 350 e um caminhão Cargo, que tá libe...que tá vindo não, tá 

liberado o dinheiro aí pra comprar as conduções. Queria parabenizar o Henrique aí e o Adair 

pela bela festa que foi do nosso município. Muito boa a festa. A gente, ficou de parabéns, até, 

por ver aquele público enorme, que veio um público enorme ali. E dizer, também, eu não vou 

deixar de falar aqui o desrespeito com a Banda, com o nosso prefeito, que pegou e 

começarão tocar e falar e testa som quando o prefeito tá falando. É uma autoridade que tá 

falando. Quando um burro orneia, o outro baixa a oreia. Essa é a realidade! Então aquilo ali 

ficou muito feio pra nós. Tem que fa...a verdade tem que ser dita. Tem que...tem que fala isso 

aí. Queria agradece o secretário Henrique Lima, por que, palavra é palavra. Ele falou que ia 

faze, e fez. Tá ali, sábado já colocou a luz no poste ali do...Hoje o Boni me ligou, diz que não 

conseguiu fala comigo. Diz ele que ficou a noite inteira olhando a luz da sala, quando chegou 

(risos). Ele faceiro. Secretário Dário, sobre a condução de carro, que eu sei, sempre foi dado 

carona. Não vou dizer que tu é culpado ou não é culpado. Eu não sei de...de provas, nem 

nada. Eu só sei dizer o seguinte: que carona, pra funcionário público, sempre foi dado. Não 

foi só na época desse governo, no outro governo. E quero ver um funcionário que não pego 

uma carona, até hoje, dum auto público, pra leva pra algum lugar. Isso aí sempre foi dado 

carona. Agora, se tu parou lá na frente, e foi tirado uma foto, as vez, tu, no para e deixa a 

pessoa no lugar certo, paro na hora errada, não tem, acontece as coisa. Podia ter acontecido 

isso. E, dizer pra...que lá, sobre a Marli, que tão falando ali do....A Marli eu tirei a limpo a 

história do Posto de Saúde, que tá ficando sempre fechado, e ela disse o seguinte: que 

quando ela não tá no Posto, ela tá entregando exames. Então nós temo que fala 

pro...com...com o prefeito, bota uma pessoa lá que ajude ela pra entrega os exames, pro 

Posto ficar sempre aberto. Então a história tem que tira a limpo, por que ficou...ficou uma 

tira...uma tira que ela não participava, não abria o Posto. Então, a verdade é que o Posto 

é...abre, só que fecha pra entrega os exame. Então temo que te outra pessoa. Então era isso. 

Tá, mas ela tem a gentileza de entrega na casa. Então, era isso e devolvo a palavra à Mesa. 

O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Quero saudar aqui o senhor presidente, saudar os nobres colegas vereadores, 
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comunidade que se faz presente, secretários do nosso município, servidores, comunidade 

que nos prestigiam na noite de hoje, 19 de abril, já se antecede a Semana Santa, né, a qual 

vem a Páscoa aí, a qual a gente quer transmitir a todos os ouvintes da 87.9, no domingo, que 

vão festejar é...a  Páscoa, né. Então eu gostaria, senhor presidente, de dizer que a belíssima 

festa, mesmo, que ocorreu domingo, no ginásio, está de parabéns a todos nós, cipoenses, a  

administração municipal, os organizadores, as comunidades que se fizeram presentes, né, 

bastante público, mesmo. Maravilhosos o bolo que foi servido, de onze metros, né. 

Esperamos que o ano que vem vai ser de doze metros, né. E queira Deus que seja, também, 

lá na praça, quem sabe podemos, mas é uma data que, abril, sempre, um pouco chuvoso e, 

também um pouco que tem frio. Mas um trabalho exemplar da administração municipal, um 

trabalho de todos nós. Lá se fizemos presente, os colegas vereadores. Pena que muitas 

pessoas perderam, os políticos locais, aqui de nosso município, não se fizeram presente na 

data, por motivo de um compromisso ou outro. Mas a gente lamentou a...a ausência de 

nossos colegas que lá estiveram, né Rodolfo, que não puderam se faze presente. Mas nós 

estava lá representando o povo de Capão do Cipó, e o nosso querido município, que a qual 

eu me orgulha viver em Capão do Cipó, né. Também, senhor presidente, eu fico assim 

pensando, e gostaria de levar essa mensagem ao secretário de obras, meu amigo Henrique 

Lima. O competentíssimo Henrique. Eu considero o Henrique como um irmão meu, conhecido 

ele, se criemos juntos, somos quase da mesma idade. Eu vejo tanto trabalho no Carovi, isso 

e aquilo lá em tal lugar, e não acabaram concluindo ainda. Enquanto aqui no assentamento 

Nova Esperança, 14 de Julho, Sepé Tiarajú, né, a qual eu continuo defendendo os 

assentamento. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de defender os assentamento. 

Todo o município, defendendo todo o município, os assentamentos e a minha comunidade do 

Entre Rios, né. Então eu gostaria que fosse colocado um cascalho, imediatamente, ou 

espalhado uma terra lá na propriedade do nosso amigo Jair, e do Dadá aqui no assentamento 

Nova Esperança, né. São pessoas que merecem e que precisam. E que seja construído, 

também, os abrigos escolares nos assentamentos, a qual nós já estamos é...pedindo aqui, já 

fizemos indicações e proposições, né. Está chegando o inverno. Está chegando a temporada 

aí de...da chuva, né. Peço ao meu secretário de educação, a qual é um grande amigo meu, 

também. Que seja construído, secretário, o abrigo escolar próximo ao Posto de Saúde, aonde 

a gente vê aquelas crianças, ali, é...pegando...esperando o transporte, com chuva, com tudo. 

Então ali...olha, já foi pedido. Quem bom, secretário, né. E que seja, senhor presidente, 

colocado placa de sinalização nos fundo da Escola Júlio Biasi, meu secretário de educação. 

Por que, hoje, está sendo a...a saída da Escola Júlio Biasi. Um lugar difícil dos micro-ônibus e 

dos ônibus descer. A qual as carretas pesada, estão passando e faltando com o respeito, 
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Adair, né. Ali corre o risco, muito grande, de um transporte escolar, ou das nossas crianças 

que tão saindo, que essas carreta, que esses motorista, tenha mais um pouco de 

compreensão. Eles não são dono do mundo, né. Eles tão entrando no centro da cidade não 

respeitam a cidade do nosso município. Que a Brigada Militar fiscalize esse grupo de 

carreteiros que venham aí na nossa cidade, desrespeitando com o movimento da nossa 

cidade, principalmente, com as nossas crianças, nos fundos da Escola Júlio Biasi tome a 

providência, secretário Henrique. Esqueci de fala pro senhor pela parte da tarde, que a qual 

eu lhe visitei. Fui muito bem recebido na sua secretaria. Olha, gente, fico... eu estava esses 

dias poucos atrás ali pro Leno, e eu vendo aquelas carreta em alta velocidade passando ali, 

os micro-ônibus saindo, as crianças saindo a pé, as crianças chegando nas suas casas, e 

correm o risco. Então nós vamos atacar isso antes que venha acontecer qualquer problema 

nas nossas crianças, do nosso município, inteiro município de Capão do Cipó, a qual estuda 

ali. Outra questão. Eu quero procura, amanhã ou depois, a administração municipal, a 

diretora da Escola Júlio Biasi, eu recebi várias denúncias, várias denúncias. Várias denúncias 

de pais que estão assim ó, lamentando acontecimento de venda, meu secretário, dentro da 

Escola Júlio Biasi. Vende-se bolacha, vende-se isso, vende-se aquilo. Então muitas crianças, 

meu presidente, estão chegando em casa com a famosa ataque de bicha, por que lá não 

teve, não teve pra compra e ninguém repartiu. A minha sobrinha chega em casa e diz assim: 

“Tio, eu fiquei com dó de uma criancinha que me pediu um pedacinho. Eu tive que reparti”. Eu 

acho que tem uma merenda de qualidade. Vamos ser solidário com a diretora da Escola Júlio 

Biasi. Vamos ser solidário com a administração municipal, com o secretário de educação do 

nosso município. Que não venha acontecer mais isso, por que as crianças não tem 

condições. São trinta reais, por mês, se um pai der um real pra uma criança. Vai fazer falta 

pra paga a água, ou até mesmo o leite das crianças. Muito obrigado e até terça que vem. 

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

colega vereadora, funcionários públicos, secretários, comunidade, nosso jurídico, a rádio 87,9. Meu 

boa noite a todos. Primeiro lugar, senhor presidente, começo falando em coisas boas. Estive 

presente, terça-feira, em Porto Alegre representando a Câmara, onde o presidente autorizo. Sobre o 

nosso acesso asfáltico que estava parado. Então graças a Deus, era um grande número de prefeitos 

e vereadores lá em Porto Alegre no...na Assembleia lá da...da audiência pública, aonde, graças a 

Deus, o único município que foi citado a recomeçar a obra do acesso, foi Capão do Cipó. Então, pra 

nós é um orgulho ser o único município a recomeça a obra que tá parada. Vai começa entre fim de 

abril e começo de maio. Então pra nós é um privilégio, novamente, ter essa obra concluída no nosso 

município. Também quero, aqui, agradecer a todo o pessoal que trabalhou no evento do nosso 

município, do nosso aniversário do nosso município. Ao secretário da educação, de cultura, de todos 

os membros que participaram no vento do nosso município, o povo cipoense. Isso é benefício ao 
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povo, a nós mesmos. Então eu quero deixar aqui os meus parabéns ao nosso município de Capão do 

Cipó, que comple....completou seus onze anos. Também tenho aqui um agradecimento ao secretário 

de obras, que tem o seu Julio Cesar, ali quem vai Areias, me pediu que eu fizesse esse 

agradecimento em nome dele. Que ele pediu uma...umas carga de pedra lá, pra coloca nas roças lá, e 

foi ouvido. Então eu quero deixa aqui o meu agradecimento em nome dele, e em nome de minha 

pessoa que fui eu que fiz o pedido ao secretário. Também sobre a luz do seu Boni, quero agradecer 

também o secretário, foi pedido desse vereador, também. Então temo que agradece, também. 

Também a ponte de Entre Rios que está sendo concluída, também. Quero aqui, senhor presidente, eu 

acho que pra nós um orgulho muito grande. Não pra nós, a todos os funcionários públicos, colega 

Erico, colega Jairo, funcionários. A gente vê que, hoje,o sorriso dos nossos funcionários públicos, é 

outro com o aumento de onze por cento. O único aumento, de onze por cento, em toda a região, 

Capão do Cipó. Isso é um orgulho pra nós ter um governo que olha pelo trabalho que os funcionários 

públicos fazem pro nosso município. Então eu quero deixar meus parabéns ao Sindicato do nosso 

funcionalismo público, o nome do prefeito quero deixar aqui os parabéns ao nosso prefeito, pela 

atitude. Então tem coisas boas acontecendo no nosso município. Colega secretário Dário, tenho 

certeza, o senhor é competente, vai tomar as suas providências. Como diz o colega Serjão, carona, 

funcionári....funcionários público, eu nem hoje, até hoje, não vi nenhum que não pegue carona, seje 

no passado ou seje nessa administração. Tudo que é lugar, tudo que é funcionário pega carona de 

carro oficial, ou carro que seje do nosso município, que trabalha na nossa Prefeitura. Quero dizer 

aqui, o colega Jairo queria explicação sobre o carro, sobre esses blog. Eu acho que a gente tem muito 

mais a se preocupara em trabalha pro nosso município, que dá atenção pra esses blog. Por que, 

ainda bem que, no passado esses blog não acontecia. A gente se lembra de uma vez, a vez passada 

assim, que a gente, alguém do nosso município, foi interesse do município resolve problema em 

Santiago, que na vinda estava fazendo rancho na Tritícola. Isso o blog não pega. No passado tudo 

podia. Uma pena que os blog, hoje, só tão no nosso governo. Isso tinha que vim bem atrás, lá no 

passado, pra gente comparar antes e o depois. Pena que tão só pegando o blog de agora. isso nós 

tinha que faze uma comparação, o blog de antes e o de depois. Então seria isso, meu presidente, 

devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, 

PT: Hoje a coisa tá boa, e eu sempre digo o secretário vem aqui é bom, por que  a gente 

fala...fala pra pessoa. Acho importante isso. O Dário tá aqui, de novo. Secretário, nós só 

queria sabe o seguinte, tem o Carlos e o Giovani, ali do assentamento. Eles queriam saber 

por quê que eles não ganha...a casa deles, simplesmente, sumiu do papel. Não sei o que 

houve. Ano passado evaporou, e diz que nem ali consta documentação deles. Diz que ele 

falou contigo, e diz que lá não tem. Isso ele queria ver. Eu...falar, aqui, de blogs, não é nóis, 

vereador, que temo falando. Taí, todo mundo viu. Eu não sou contra. Eu não sou contra que 

de carona pra funcionários. Eu não sou. Só que tem uma coisa. Eu falei pro secretário, antes 

ali, tá errado, tá. Por que de tardinha o Leandro foi no horário de expediente e foram no 
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Cartório Eleitoral regulariza as suas filiações. A verdade é essa! Tá errado! E falei mais pro 

secretário aqui. Eu disse pra ele, que tá errado, por que foi ele o motorista. Assume: “Fui eu”, 

e acabou a história. Simplesmente um funcionário, que é o Jair, foi de carona com os outros, 

a equipe, por que ele é lotado na Secretaria de Agricultura, que o secretário mandou ele 

embora aquele horário. Em trinta minuto ele foi em Santiago, ele voltou de volta, e foi de 

novo. Ele tá errado nisso, eu disse pra ele. Ele tá comprando briga com os próprios 

funcionário. Em tudo que é lugar sabe que ele tá mentindo. O Jair tá mentindo! E vai ser 

chamado, diz que, logo, logo, no agente penitenciário. Se abrir uma sindicância ele tá ferrado. 

Ele tá ferrado! Por que ele tá mentindo. Se ele faz isso aqui, imagina como agente 

penitenciário, dão cinquenta ‘pila’ entra tudo que é coisa pra dentro da cadeia. A verdade é 

essa! O ‘cara’ não tem caráter. Eu falei pra ele, e falo em qualquer lugar. Ele tá errado! 

Eu...eu te falei, secretário: assuma. “Fui eu o motorista”, e acabou a história. Deixa ele quere 

compra briga lá, se ele se ferra, ele vai se ferra solto. Meu muito obrigado e devolvo a palavra 

à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Ah...eu só queria dizer 

assim que...ah...como tu é um vereador bem mandado, hein colega Diego? Tem que pensa 

com a tua cabeça, ‘cara’, andar com as tuas pernas. Para de ser Maria-vai-com-as-outras. Eu 

posso me dá o luxo de ter feito isso. Quando eu assumi a Secretaria da Saúde, em dois mil e 

um, eu pintei o Posto de Saúde, lá, com o meu dinheiro. Eu fui três vezes a Santa Maria, 

levar paciente, no meu carro. Fui uma vez a Porto Alegre, em reunião, no meu carro. Eu 

posso me dá o luxo. Se tu quise se iguala comigo, tu vai ter muito, muito, nascer de novo pra 

me alcança. E outra coisa aqui ó, ah...a respeito do Posto do Carovi, da pessoa sair fazer 

entrega de...de...de exame. Faça isso fora do horário de expediente, então. Então, jamais 

fecha o Posto pra sair entrega exame. A população quer que o Posto fique aberto. Que 

quando precise verifica uma pressão, que tu entre lá e consiga faze isso. Se precisa de um 

curativo, que entre lá e saia feito o curativo. Eu duvido que a pessoa vá fica em casa 

esperando o exame, e outro precisando do atendimento lá no Posto de Saúde. Se essa 

pessoa, se essa pessoa, está sendo paga pra trabalha, tem que tá lá trabalhando no Posto. 

Abriu o Posto tem que tá lá. Aonde que se viu as pessoas chega lá e o Posto tá fechado, e a 

pessoa fecha o posto pra sair entrega exame. Isso não existe, gente! Isso é ridículo! Quero 

que o prefeito ouça essas palavras, e, como ele disse, pra mim, que os filhos não deixam ele 

ouvir, mas eu sei que ele...que ele tem como saber disso. Que tome uma providência. Que 

verifique o que os funcionários tão fazendo, dentro do horário do expediente, e, 

principalmente, fora de horário de expediente, fechado. Mas vá entregar, então, se quer fazer 

uma boa gentileza, vai entregar fora do horário de expediente. Era isso, eu devolvo a palavra 

à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Presidente, não tá fácil 
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o cargo. Mas, comentando a palavra do senhor presidente, da nossa Câmara, sobre o 

prefeito, e a falta de respeito com a banda. Já aconteceu em outras oportunidades do prefeito 

não ser chamado, não ser nem nominado. O prefeito é a autoridade maior do município, 

consequentemente, aonde for, num evento público, é de obrigação, não de lei, mas é uma 

obrigação, que a comunidade tem, sendo de outro partido ou não sendo, de ser convocado, 

de ser chamado pra falar, ou, pelo menos ser nominado. E nós, vereadores, também. Não 

precisa ser chamado pra falar, presidente, mas devemos ser, pelo menos, nominados. Isso é 

de lei. Né? Certos? Questão da carona da...do...do carro do secretário Dário, eu vou resumir 

assim ó: no governo passado, vocês que estão em casa, podia tudo. Por exemplo: uma festa, 

uma janta, na casa de uma fazendeira, que fica na beira do asfalto: dois carros oficiais, cheio 

de gente. Lá pode. Isso pode, né? Agora, dar uma carona, aí não pode! Quer dizer assim ó, 

no outro governo era liberado. É tipo o governo do Lula. No governo do Lula tudo...tudo pode, 

né? No governo do PSDB, né, nada pode. Então é essas coisas que temos que avaliar. Se no 

governo passado, se pode ir em festa, festa particular, e vocês tão em casa sabem muito 

bem quem eu to falando. Eu não costumo...não gosto de citar, mas se for necessário, a 

semana que vem, digo o nome de qual festa e quais carros e quais pessoas estavam lá. 

Coisa boa, agora, pessoal. Funcionários públicos municipais, onze por cento de aumento. 

Não é aumento, reposição salarial. Qual é o município que tem? Vamos contar nos dedos, de 

quatro e sete por cento, e por aí ficou. Daqui a pouco, só...só que, vocês que tão em casa, e 

nós aqui que estamos nos acompanhando, funciona assim ó: daqui uns dias estaremos 

criticando por que a folha foi a quarenta e dois, por que a folha foi a quarenta e três, que não 

sei o quê. E por aí vai indo. Mas o nosso prefeito fez e achou que dava pra ter feito os onze 

por cento. Parabéns pra ele. Bom pros funcionários. Se pudesse ser dado quinze, ia ser 

quinze. Foi dado aquilo que é justo, que ele entendeu ser justo, e aquilo que a administração 

entende que pode ser honrada, sem ferir o principio da...da administração pública municipal. 

É por aí. Não é? Então, isso que nós temos que avaliar. Tem os problemas, tem. Agora, não 

se atira pedra em quem tem teto de vidro. É uma coisa básica. Isso é lógico! Não é? Questão 

do...da liberação do...da...da...da viagem a Brasília, do prefeito, as vezes eu contesto. Mas 

essa, por exemplo, nós sabemos que daqui uns dias vem uma caçamba mais pro nosso 

município. Vem uma camionete pra secretaria de obras. Isso é bom. Isso é necessário pro 

município. Então tem coisas ruis, tem. E, parabéns Adair, você, mais uma vez, e o Henrique 

que...que ficaram a frente da...da...das comemorações do município, é...certamente daqui a 

seis anos, quando nós entregarmos o segundo mandato, sentirmos saudade de vocês a 

frente dos eventos do município. Muito obrigado, presidente.  VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Senhor presidente, com relação ao aumento, eu quero 
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dizer bem claro, colega Rodolfo, que muito bem proferiu, aqui, as suas palavras. Parabéns ao 

prefeito. Agora, muito mais parabéns aos funcionários, e, principalmente, ao Sindicato. Fica 

aqui o registro. Se não fosse o Sindicato tá lá, junto, nós não teríamos esse aumento. Fica 

aqui o registro. Então, eu cumprimento a administração. Cumprimento a administração. 

Agora, cumprimento, também, o corpo de funcionalismo público, e o Sindicato. Segunda 

questão: eu não vou entrar em detalhes com relação a viagem do secretário. O secretário vai 

vim esclarece pra nós, aqui. Eu disse isso, e não vou entrar em polêmica. Não vou responder, 

vereador Diego. Eu vou deixa e vou ouvi o secretário. Eu quero fala de um assunto 

importante, aqui, tchê. Um projeto de lei 028, diz o seguinte: devolve vinte e cinco mil reais do 

governo do estado, recursos da água. Eu acho que...eu acho que foi uma unanimidade aqui, 

todos os colegas pedindo redes de água em várias localidades do interior. Batendo nesta 

tecla. A gente vê aqui o caminhão pipa, tá aqui o Fabrício, levando água em várias 

comunidades. Eu mesmo pedi lá pro Lori Antunes, e aí eu recebo um projeto do executivo 

devolvendo vinte e cinco mil reais, pra...”Não, não precisamos de água. Não precisamos mais 

aqui. Aqui nós tamos bem”. Mas, será que a coordenação de projetos não achou uma forma 

de muda essa rubrica orçamentária, e destina esses vinte e cinco mil aos nossos munícipes 

que tão passando necessidade. Água é um bem essencial à vida. Sinceramente, senhores, 

eu fiquei entristecido. Não com o fato do carro da assistência, mas, sim com o fato de ficar 

munícipes passando necessidade e poder ter uma água encanada em casa, e o executivo 

não tomou uma atitude com relação a isso. Muito obrigado, presidente, até terça-feira que 

vem. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu quero voltar aqui a essa Tribuna, 

rapidamente, dizer que tava muito bonita a Tribuna, aqui. Não estava alterado, né. Mas, 

agora, começou. O Rodolfo se alterou, vereador Érico, meu colega, se alterou, bastante, 

também. Mas foi devolvido recurso, também, no governo passado. A gente sabe disso por 

que eu estive aqui quatro anos. Antes foi...foi devolvido, também. A agente sabe dessas 

questões. Mas não vou entrar na questão, da questão do meu secretário da assistência 

social, o Dário, que eu sei da competência do Dário. E eu acho, e acredito, Rodolfo, e te 

respondo, é...os dois carros públicos que estavam lá, nesta festa, nessa fazendeira, a qual eu 

cheguei no momento, lá, que eu estava vindo, né, de Porto Alegre. Eu acredito que, não sei 

se um colega meu, vereador, estava junto comigo, também. Não lembro quem é. Então, 

realmente, os carro público não é de agora. Eu, aqui, concordo com o meu colega...é, eu 

acho que o vereador Jaques tava junto, mesmo. Vereador Jaques, o senhor falou assim, que 

é vergonhoso, mesmo, essa família que está morando aqui perto da ponte. Eu não vou 

mencionar o nome, vereador Jaques, por que, é...sai fora do código de ética, responder o 

nome da pessoa aqui. Realmente é muito vergonhoso uma pessoa estar morando, né, desse 
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jeito que o vereador Jaques mencionou aqui. Numa pequeninha casa, onde isso e antes tinha 

sido. Mas as casas que muitas foi feita aí pelo...pelo município foi dessa forma, né. A qual eu 

mencionei aqui. Parabéns, vereador Jaques, pela sua atitude, pela sua visão, que, a qual, eu 

venho falando aqui, é...a pouco tempos atrás, falei aqui nessa Tribuna, e muitas pessoas 

ganharam, também. Um quarto, aonde dormia o pai, a mãe, um filho, uma filha, né, e um 

banheiro e uma cozinha. Então, realmente, né...Tomara Deus que seja tomada essas devidas 

providência. Eu acredito no executivo, que será tomada as providência dessa casa, aqui no 

assentamento Santa Rita, né. A questão da água. Questão da água, a equipe da água, eu 

quero parabeniza a pessoa do Robson, ai uma demora, realmente, por que tem a troca de 

canos PVC, que...estão botando cano PVC e tirando aquelas manga preta, que tá causando 

problema em todo o nosso município. Isso é uma vergonha, essas manga preta aí, na 

questão da coisa. Encascalhamento que eu venho pedindo nos assentamento, venho 

cobrando pro Entre Rios, pois tem gente no nosso município, e até mesmo os políticos, nato 

aqui de Capão do Cipó, que continuam denunciando as pedreira. De que forma nos vamos 

empedrar os assentamento? Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada 

PP: Rubrica da mesma extensão de água. E, nós soubemos muito bem, que não tem como 

desviar uma rede de água pra outra comunidade, ou beneficiar uma outra comunidade. É 

o...a informação que eu recebi, colegas vereadores, assentamento e todas os...os trâmites 

legais desse projeto, vai ser passado por aqui. Vai ser sanado todas as dúvidas. Mas a 

informação que eu recebi, que veio duas rubrica igual, desse projeto, e não poderia ser 

destinado pra mesma comunidade. Outra coisa, colegas vereadores e presidente, lhe dou 

total razão. Eu fiquei indignado. Adair, o senhor que é responsável pela cultura, a falta de 

respeito. Por que poderia ser qualquer prefeito que estivesse lá. Eu não gostei, sinceramente, 

eu que tava junto com o presidente da Casa, do desrespeito com aquela banda, na hora que 

o prefeito tava falando. Vou dizer pra vocês, se sou eu, mandava aqueles ‘cara’ erguer toda 

aquela tralha e ir embora. Limpar aquilo lá. Por que não foi uma vez só, Adair. Foi uma, duas, 

três vez, pedindo pra eles não tocarem. Parece que o ‘cara’ tava provocando. Eu acho que 

tem que ser repensado quando se contrata alguém pra vim faze show no nosso município, 

Adair. Isso fica uma sugestão. Que seje bem analisado, e pessoas desse tipo não serve pra 

nós. Isso denigre a imagem das pessoas que tão falando. Também, presidente, Dário, se nós 

for lava tudo as roupa suja, aqui, tem que ser lavado, meu amigo, tá louco. Vou dizer pra 

vocês, olha que faltaria caminhões pra carrega. Mas, eu acho que o senhor, como secretário, 

deve vim a essa Casa trazer, realmente, os fatos. Por que eu não quero fazer um comentário 

indevido e cometer injustiça com alguém. Mas que nós tenha a postura, que sempre nós 

tivemos, Dário, secretário, de fazer a coisa certa e com transparência. E eu confio no senhor. 
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Meu muito obrigado, presidente, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Nobres colegas, comunidade que aqui está. Temos, hoje, a 

homenagem ao Dia do Exército. Não podemos ficar um ano, nem um dia, sem tá preparado, 

né. Podemos passa cem, duzentos anos sem estar ocupado, mas nem um dia sem ocupar, 

né. Mas nem um dia sem tá...ah...sem estar preparado. Mas, falando em exército, parece que 

nós temo é...é num exército, né? Mas, eu digo o seguinte, colegas: quem não deve, não 

teme! Entendeu? Então, por que dizer que é o nosso colega? Como é que uma pessoa pode 

estar no mesmo lugar, na mesma hora, duas vezes? Não existe! O ‘cara’ não pode assumi 

uma culpa que não é dele! Ah não ser que ele tenha a cabeça muito pequenininha, ou o bolso 

muito grande. Essa é a verdade! Por que, se tu não deve, por quê que tu vem aqui dizer que 

não era tu o motorista? Então assuma! Se é uma simples carona, assuma aquela simples 

carona! Não foi nós que denunciamos! Não foi nós que fotografamos! Mas nós, agora, vamos 

querer saber! Pode escrever! Eu quero aqui, senhor presidente, pedir, seu Ivo Kruger, lá do 

assentamento Nova Esperança, pediu uma carga de cascalho, de pedras, pra fossa dele, faz 

um ano e meio. Até hoje não foi. Na entrada do Adir Marcos de Oliveira, a patrola prometeu 

de ir, mandaram, disseram que iam arruma. Até hoje não foi. Outro detalhe: como pode um 

trator em dois quilômetros fa...gastar vinte litros de óleo? O trator da agricultura saiu do posto 

abastecido, foi numa auto elétrica pra arruma alguma coisa que tava estragado, depois voltou 

no posto, com outro operador, e abasteceu vinte litros de óleo. Muito obrigado, até a próxima 

Sessão, devolvo a palavra. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura 

das correspondências recebidas: OF. GAB. 061/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao 

Pedido de Informação 007/2011. OFÍCIO CIRCULAR 0220/11, da Câmara Municipal de Canoas, 

encaminhando cópia da indicação n° 2011/1307, a qual solicita ao Governo do Estado que realize 

estudo técnico para realizar redução no valor da taxa de confecção da 1ª e da 2ª via da carteira de 

identidade. MOÇÃO 007/2011, dos vereadores aos familiares de Valdemar dos Santos. OF. 012/2011, 

da Administração Municipal encaminhando Projetos de Lei 026/2011, 027/2011, 028/2011 e 029/2011. 

PROJETO DE LEI 026/2011, do Executivo, que “Dá nova redação aos dispositivos da Lei nº 

421/2009”. PROJETO DE LEI 027/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

alcançar, em parcela única, incentivo financeiro a Título de Abono Salarial, aos Agentes Comunitários 

de Saúde do Município, Abre Crédito Adicional Especial no orçamento do exercício de 2011 e dá 

outras providências”. PROJETO DE LEI 028/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal Abrir Crédito Adicional Especial no orçamento do exercício de 2011”. PROJETO DE LEI 

029/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal Abrir Crédito Adicional Especial no 

orçamento do exercício de 2011”. INDICAÇÃO 032/2011, do vereador Jairo Charão ao prefeito 

municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 009/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, 

Regina Weidmann e Jaques Freitas ao prefeito municipal.  Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 022/2011, do Executivo, que “Institui a Lei Geral 
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Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro empreendedor Individual, e dá outras 

providências”, sendo que o vereador Diego Nascimento pediu vistas de tal projeto para melhor 

análise. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de vistas, vereadora Regina 

Weidmann a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereador Eric Rosado a favor, vereador Jairo 

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

Diego Nascimento a favor, vereador Ibanez Garcia a favor, portanto o pedido de vistas foi aprovado 

por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, após debates entre os vereadores. PROJETO DE 

LEI 024/2011, do Poder Executivo, que, “ Altera a nomenclatura de Escola do Município de Capão do 

Cipó - RS e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 025/2011, do 

Poder Executivo, que, “ Fixa o índice, concede revisão geral anual e aumento real na remuneração 

dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e 

contratos administrativos temporários de pessoal do Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal nº 

042, de 17 de julho de 2002, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 122, de 14 de 

outubro de 2003, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 002/2011, 

do Poder Legislativo, que, “Fixa índice, concede revisão geral anual e concede aumento real na 

remuneração do servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal no 

Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 003/2011, do Poder Legislativo, que, 

“Fixa índice, concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara 

Municipal e da outras providências”, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador Jaques Freitas a 

favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jairo Charão contra, vereador José Rodolfo de Brum a 

favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador Diego Nascimento a favor, vereador Ibanez Garcia a 

favor, portanto o projeto foi aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, após debates 

entre os vereadores. PROJETO DE LEI 004/2011, do Poder Legislativo, que, Fixa índice, concede 

revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, e dos secretários municipais de Capão do 

Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências”, 

vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Diego Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim a favor, 

vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Jairo Charão contra, vereador Erico Rosado a favor, 

vereador Jaques Freitas a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, portanto o projeto foi aprovado 

por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, após debates entre os vereadores.  PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 009/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, Regina Weidmann e Jaques 

Freitas ao prefeito municipal, vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Diego Nascimento a favor, 

vereador Antonio Jardim contra, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Jairo Charão a 

favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereadora Regina Weidmann a 

favor, portanto o pedido de informação  foi aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, 

após debates entre os vereadores.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão 

que será dia 26/04/2011,  no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o 
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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, 19 de abril de 2011. 

 


