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ATA N° 15/ 2011 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de maio 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 14/2011, da Sessão Ordinária do dia 

26/04/2011, 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 e informa que o vereador Ibanez 

Garcia não se faz presente por motivo de estar em reunião em Porto Alegre. VEREADOR JAIRO DE 

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

munícipes que nos honram com as suas presenças. Em especial aos ouvintes da Cipoense FM. Ex-

vereador Luiz e, demais que se deslocaram de suas residências para nos ouvir na data de hoje. 

Senhor presidente, eu coloco, começo meu pronunciamento, hoje, pedindo que o prefeito olhe com 

carinho , novamente, se passar por esta Casa, que eu tenho certeza, que os nobres colegas apoiarão, 

novamente, conforme foi em dois mil e nove, o projeto-sugestão da tarifa social da água. Que é, 

justamente, pra beneficiar as pessoas mais pobres do nosso município. Dois mil e nove apresentei 

este projeto, os colegas aprovaram, só que o nosso prefeito não retornou com o projeto, que onde ele 

podia fazer adequação, possível, que achasse melhor, nesse projeto, e retornasse pra Casa, pra nós 

tornar Lei esse projeto, onde beneficiaria somente às pessoas em condições, em situação, de 

vulnerabilidade social, no nosso município. Dos quais nós subemos, que, inclusive, não tão 

conseguindo pagar a sua água, é...mensalmente, por este motivo não tem condições. Então isso aí 

beneficiaria somente estas pessoas. Eu peço aqui também, presidente, que seje direcionado a 

secretaria de obras, um ofício pedindo patrolamento, ali, da estrada do Passo da Areia até a travessa 

com o Carovi. Tá horrível aquela estrada. Inclusive, alguns produtores colocam que a sarjeta já tá 

gramada. Aí, é a pergunta deles: “Será que o nosso produto não vale nada pro município? Não tem 

retorno nenhum? Que nem a patrola não mandam pra nós?” Esta é a questão do pessoal, então, que 

mora aqui na estrada do Passo da Areia. Também, senhor presidente, a secretaria de assistência 

social. Prometeram de doar um material aí, pro seu Aristeu dos quais tá construindo um...uma casa 

pra ele pode vim residi do lado dos seus filhos, por que ele perdeu a esposa bem a pouco, aqui na 

frente da Inducalca. Procurou a assistência social, secretaria de assistência, prometeram umas telhas 

de Brasilit e umas tábuas e, até hoje, nada. Quando ele procura a secretaria, dizem que: “Amanhã, 

amanhã”. E, ele pediu pra mim perguntar aqui, qual dos amanhã. Ele quer sabe, pra ele pode ter esse 

material. Inclusive, hoje, ele teve lá perguntando e não obteve reposta. Só dizem: “Amanhã”, pra ele. 

Então ele quer sabe, com certeza, ou vão doa o material, ou não vão. Das duas, uma. Também, nos 
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traz aqui, hoje, é...bastante, é...como é que eu vou te dizer aqui, presidente, reclamações do nosso 

Posto de Saúde. Sou...sabemos dos profissionais que temos. São competentes. Só que o 

atendimento não tá adequado, inclusive as fichas. Pessoas que chegaram hoje lá, com direito a ficha 

número sete, não recebeu ficha, foi embora, veio do assentamento de a pé, não teve como retornar, 

teve que paga uma moto pra levá-la e, certamente, vai te que volta amanhã ou depois. Não dá...não 

deram a ficha que era destinada a ela e ela necessitava consultar. É uma senhora de idade, dos quais 

ela pede, encarecidamente, então que tomem providências nesse sentido, senhor presidente. Muito 

obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor 

presidente, demais colegas vereador, colega vereadora, pessoas que tão nos prestigiando, os nossos 

ouvinte da 87.9. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu volto aqui nessa Tribuna, por que duas 

pessoas me falaram, onte, que é a estrada lá do Claudio e do Valter Raimann, tem o Trin Trin lá, tem 

o Tonho. Que diz que não tem o que faze. Ele tá arrumando a estrada dele, diz que...de lâmina. Diz 

que, ainda bem, que o Paulo Meneghini parece que arrendou umas terra lá, que tá ajudando ele 

passa a lâmina pra pode cruza. E tem transporte escolar, o Amaro, também, já pediu. O Rodolfo, eu 

acho que pediu a semana passada, eu já tinha pedido antes. E, inté agora não deram ouvido 

praquelas pessoas lá. Eles disseram assim, que pelo jeito eles não contribuem com nada, com o 

município. A renda que eles repassam, os imposto, não vale nada. Por que eles pedem, de novo, que 

seje feito, arrumado aquela estrada deles, lá. Tem o Rogério ali, também, que mora aqui perto 

da...Passo da Areia. Ele disse que, até é vergonhoso. Ele teve que pega um peão dele pra tapa os 

valo, os buraco, pra pode escoa a safra dele. Por que diz que não tinha condições de faze, por que 

quebrava...nuns pedaço ele botava o ca...o trator na frente pra puxa, pro caminhão não vim forçando, 

por que, se não, quebrava tudo. E eu me pergunto: aonde que tá o maquinário do município? Diz que 

tão trabalhando, trabalhando, trabalhando, mas as estrada, cada dia pior. A verdade é essa! Eu...o 

prefeito, pelo jeito, é um prefeito itinerante, por que nunca tá no município. Tá em todas as região, 

mas, menos aqui. Essa semana teve um senhor que veio na Pre...na secretaria de edu...de saúde, 

queria fala com o secretário, diz que o secretário tava de férias, não sei aonde. Diz que era o prefeito 

o responsável. O prefeito disse que não podia atende, que tava de reunião. Mas, afinal de contas, 

quem é o responsável por aquela secretaria de saúde? Eu queria sabe isso, e esse senhor, também, 

queria sabe. Quem é que manda lá? E quem é que tá...Por que a saúde, de uns dia pra cá...o 

nosso...o médico, o doutor Antônio, tá de férias. Tem o pediatra, só. E o...esses dia umas crianças 

foram lá, diz que quinze...ficha tinha que marca dali quinze dia. Mas quem é que pede pra uma 

criança: Ó, tu é obrigada a fica, daqui quinze dias, doente, pra te atenderem! Mas e o dinheiro do 

município tá onde? Mas contratem outro médico. Eles sabiam que o doutro Antônio ia entrar em 

férias. Mas contratem outro médico. As pessoas vêm ali, perdem a viagem, não são atendido. Não 

são atendido! Até, hoje, teve um filho do seu Nelson, ali. Eu vou fala o nome, que disse, que vão 

recolher Leis, não sei o quê, ali, pra vê que foi atendido. Mas isso aí não é...isso aí é um direito de 

cada cidadão ser atendido na sua cidade, com...com saúde. Pra que contribui? Eu...eu...eu fico, até, 

triste por que diz que tem muito dinheiro, o município tem dinheiro, tem dinheiro. Mas chega ali, 
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sempre, as pessoas mais pobre que pago o pato. Imagine, leva uma criança no, a...tá com febre, não 

é atendida, daqui quinze dia. Mas, aonde que tá a responsabilidade? Aonde que tá a nossa saúde, do 

nosso Capão do Cipó? Por que nenhum pede pra um filho: Ó, filho, tu fica doente hoje, que hoje tem 

médico! Ninguém pede isso. Ainda mais criança. Então eu...a gente fica, até, e...triste sobre isso. As 

estrada do assentamento, diz que começaram na Sepé. Mas que comecem e terminem. Por que o 

jeito que tá ali, não tem como anda mais. E essa semana, simplesmente, uma ambulância...não tem 

carro suficiente no município, na Prefeitura, ou arrume uma camionete. Uma ambulância tava fazendo 

um transporte dum arquivo, a porta aberta atrás, aquilo um pedaço de...pra trás, sobrando, cruzando 

aí na Avenida aí, ó. Mas não tem camioneta na Pre...no município, ou um próprio, outra pessoa leva 

isso aí? Nas ambulância? Que eu sei, ambulância é pra transporta gente, não faze mudança e 

fi...fizeram isso, com uma ambulância dessas nova. Pra quê que tem ambulância, meu Deus? 

Ambulância, que eu sei, é pra pega paciente, transporta...Por que tem que carrega. Mas não...Mas 

contrate um...uma camionete, aí. Eu fico preocupado com isso, por que cada dia...as pe...não é a 

gente que fala. É as pessoa que reclamam, que dependem disso, pedem. Por que, se é município, 

alguma coisa as pessoa tem que te em troca. Principalmente com dignidade. Muito obrigado, devolvo 

a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Boa noite, presidente. Boa noite, 

colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que está aqui. Amigo Luiz, fomos mal de Grenal, 

mas temos mais dois, né amigo Luiz, vereador Luiz? Mas, tem mais dois Grenais aí, nós vamos ser 

campeão gaúcho, né presidente? É a...é aquilo...a história, Luiz, do Imortal Tricolor. E saúdo, também, 

demais presentes, aqui. Não vou cita o nome, por que eu acabo esquecendo...a tia do PIM, tá aqui, lá, 

que tá sempre, lá, conosco. Eu não sei o nome dela, mas sei que ela é muito bem vinda lá na minha 

comunidade. Parabéns pelo trabalho, aí, que vocês desenvolvem lá. É...e os ouvintes da nossa rádio 

87.9 FM, da nossa  Cipoense FM. É, eu acho que tem que cria um slogan, assim ó: “A rádio que faz a 

diferença”, amigo Roberto. Eu acho que a Cipoense tá fazendo a diferença. Érico, esses dias eu tava 

colhendo e, eu falei ao...meio que ao vivo, com o pessoal da rádio. Então, isso é bonito, é...uma 

comunidade, que nem a nossa, que todo mundo se conhece, você pode conversa com as pessoas, ou 

pedi uma música, né, homenagear alguém. Então, faz parte. E a Cipoense tá fazendo esse meio de 

campo que é fundamental. É...mas eu...eu concordo com o colega Jaque, sobre a questão da saúde. 

Alguns problemas tem só que isso se arrasta, né. Infelizmente de...de muito tempo e não é só aqui. A 

minha filha trabalha numa cidade chamada Videira, em Santa Catarina, ela é enfermeira e, ela me 

conta algumas coisas, que os nossos problemas aqui, da nossa comunidade, são pequenos perto do 

que ela me conta do trabalho que ela faz lá. As correções, eu acho que são necessárias, problemas 

surgem e, eu acho que o Jaque foi feliz na colocação dele. Algumas coisas temos que corrigi, temos 

que acerta. É importante também, colega Érico, e eu agora fico muito feliz, de nós lembrarmos da 

nos...das mães, né. Domingo, Serjão, presidente Serjão, domingo é o Dia das Mães e, se não fosse 

uma mãe, nenhum de nós estaríamos aqui. Então lá pra dona Terezinha, que tá lá em São Luiz, 

cuidando meu pai, que tá bastante doente, é...eu, as vez, pego a gravação, um trecho, ou depois nos 

jornais e levo lá pra minha mãe, o que nós...do nosso trabalho. Então, em nome da minha mãe, pra 
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todas as mães do Capão do Cipó, principalmente, as que a gente conhece e as que a gente não 

conhece. Que vocês sejam valorizadas. Que, às vezes, a gente, como filho, não dá o devido valor, 

Luiz, que uma mãe merece. Então nesse dia, que nós passamos, que nós possamos pensar, que nós 

possamos refleti no papel da mãe e, que ela seja, realmente, homenageada no...no dia dela. Eu acho 

que dia da mãe é todo dia, mas o segundo domingo de maio, que seja lembrado de uma forma mais... 

mais forte, vamos dizer assim. Essa semana eu recebi a visita do nosso secretário Henrique Lima, lá 

no Carovi. Houve um problema lá na estrada do...do...do...do Rincão dos Ávilas, e aí o Henrique foi lá 

pra nós obser...né,  a pedido do colega Ibanez, e depois ele também foi e tivemos conversando, de 

algumas melhorias que tem que ser feitas naquela estrada. Só que daí, temos que volta lá, temos que 

volta lá na estrada do assentamento...do, desculpe, já vo fala no assentamento, Jaque. Temos que 

volta lá na estrada do...do Rincão dos Ávilas, temos que terminar e fazer, colocar pedra na estrada 

do...lá do...dos Raimann, mas, também, hoje eu fui questiona o seu Pedro, do setor de compras, 

sobre o fato de uma patrola estar parada. Aí quebrou um...alternador, ou motor de arranque de uma 

patrola e, quebrou com quinze horas e, aí tem garantia, é dinheiro público, como a gente seguido 

ouve aqui. E aí tinha que...que fazer valer essa garantia. Em detrimento a isso a máquina ficou parada 

vários dias. Então são coisas, as vez, que fogem do controle, como, as vez, eu tento explica aqui, e 

não é por que a...o secretário, ou alguém não que faze, ou...né? E a patrola, tá lá parada por causa 

do...mas parece que tá sendo solucionada essa parte, dessas máquinas. No mais, eu tenho mais um 

assunto, de uma explicação aí, mas eu vou usa o meu tempo de liderança, depois, do governo. 

Ah...Jaque, sobre as pedras lá, que o senhor falou, da fossa, lá do...como é o nome do homem, 

Jaque? O vereador Jaques diz: Seu Ivo. O Vereador retorna a palavra: Seu Ivo, é...parece que as 

pedras vão amanhã. O meu...o secretário me garantiu que amanhã de manhã vão. Então até eu 

gostaria assim, Jaque, se você pude fala com o home, durante o dia, que não chego, me ligue. Que 

ficou certo de ir pra lá amanhã, tá bom? Presidente, muito obrigado. E eu retomo depois, no meu 

tempo de  liderança do governo.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Boa noite senhor presidente, meus colegas vereadores, público, aqui, que se faz presente. 

Meu cordial boa noite a todos. Em especial aos ouvintes da 87.9, que a partir das...das nove horas 

estarão nos ouvindo, escuta...e...ouvindo nossas ideias, nossas discussões e, qual a posição aqui 

dentro, de cada...de cada vereador. Ah...e escutando os meus nobres colegas, eu fico pensando 

assim ó, a atual administração e, hoje eu quero falar assim de um modo bem, quero ser 

bem...bem...bem suave, no modo de fala. Por que, ultimamente, as pessoas dizem que eu...que eu só 

critico. Aquelas pessoas, às vezes, que são beneficiadas, né, ou que tem um filho, ou que tem um 

parente, ou que tem um...pediu emprego e conseguiu. Essas pessoas são aquelas que me criticam. 

Então eu fico pensando assim, ah... o atual prefeito eu sei que foi uma pessoa que batalhou muito, pra 

consegui ser prefeito. Inclusive eu estive no gabinete dele e ele me disse que jamais passou pela 

cabeça dele, um dia, em ser prefeito. Foi uma surpresa, pra ele, como tudo aconteceu. E eu disse pra 

ele que ele deixava transmiti muito ao contrário. Que ele parece estar realizando o sonho da vida dele, 

que era ser prefeito de Capão do Cipó e que tá gostando. E que só não vai concorrer se a lei não 
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permiti. Então eu fico pensando, que uma pessoa que batalhou tanto e tem deixado tanto a deseja 

pelo nosso município. E não são palavras minhas, são dos meus colegas e da maioria da população 

de Capão do Cipó. Por que eu sempre ouvi assim ó: se uma administração tá bem, tu tem que agrada 

a maioria. Agora, se a maioria das pessoas não estão contentes, é por que alguma coisa tá saindo 

errado. Ou no modo como administra o município, ou da maneira que alguns funcionários estão 

tratando o povo de Capão do Cipó. Por que, às vezes, a gente ouve queixa das pessoas que chegam 

na assistência social, na saúde, obras. E as pessoas  tão lá pedindo favor. Não! Cada um, morador 

aqui do Capão do Cipó, trabalha e ajuda o município a crescer. Paga o meu salário e o salário de 

todos os funcionários aqui da Câmara, juntamente, com a Prefeitura. Então as coisas tem que 

melhorarem, duma maneira ou de outra. E a gente aqui, a gente cobra. Somos vereadores de 

oposição e, como o meu colega Erico, sempre, diz, somos de posição. E a gente defende a maioria do 

povo de Capão do Cipó, independente ele seja nosso eleitor ou não. E, hoje, a coisa tá meio 

escancarada. A saúde, por exemplo, a saúde...a saúde, na minha época, era melhor, sim, colega 

Rodolfo. Eu me lembro muito bem como funcionava e, coitadinha de mim quando alguma coisa, que 

acontece hoje, acontecia na minha época. Os vereadores, da oposição, vinham aqui e faziam o maior 

drama, a maior tempestade em copo d’água. Hoje se a gente fala alguma coisa, é por que nós somos 

adversários, que nós somos contra, que nós não queremo que o município cresça. Negativo! Outra 

coisa que a gente tem que pensa e que o prefeito pense, com carinho, é a respeito desse asfalto que 

tá saindo. A gente tem ouvido bastante queixa, que o pessoal nem começou a pagar o que tem, o 

calçamento, inclusive, uma pessoa foi pega lá o bloquinho do IPTU, pra paga, e a funcionária disse 

que teria que paga o calçamento e ele disse que ia pensa. Daí ela disse: “Não! Nós temo cobrando 

cinquenta por cento mais barato, por que o calçamento foi mal feito”. Mal feito a partir de primeiro de 

janeiro de dois mil e nove. Essa administração ficou encarregada de recebe esse trecho, da Avenida, 

ali, aqui da Câmara pra lá. É um pedaço ruim, mas quem recebeu foi a atual administração. Quem 

deveria fiscaliza o que tava pagando, é a atual administração. Por que o pedaço anterior, é bom. Ali é 

o calçamento ruim. Então assim ó, são várias coisas que a gente fica pensando. A respeito assim, 

também, da assistência social. As pessoas...eu sei de umas que consultaram, deixaram o pedido do 

óculos, lá, e já passou dois, três, quatro mês, a pessoa volta lá: “Nós temo vendo! Nós temo vendo”!. 

Então assim ó, a...a paciência das pessoas aqui do Capão do Cipó, tá chegando no limite, tá se 

esgotando. Que os vereadores deveriam faze mais projetos, sim. Deveriam, sim. Mas a... iludir o 

povo, como eu falei, a um mês aqui. De eu vim aqui, faze um projeto bom e, mesmo que passe nesse 

Plenário, aqui, e o prefeito não executa. Não! Eu não vou iludir o povo! Então, só me resta fiscaliza. E 

isso eu vou faze sempre. Outra ideia que a gente discutiu, aqui, que nós...Deu?...vamos fazer um 

horto florestal em alguns assentamento. Era isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

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

vereadores, colega vereadora, público aqui presente. Boa noite a todos. Quero dize aos colegas que 

faz falta o doutor Antonio. O doutor Antonio saiu de férias, já tá uma polêmica. Muita gente critica o 

doutor Antonio, mas eu quando precisei dele, sempre fui bem atendido ,e tenho certeza que a 
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população quer ele bem. Por que poucos dias que já saiu de lá, o pessoal tá reclamando, tá isso e 

aquilo, não...não...não tem horário, a hora que chega lá, ele tá atendendo. A pessoa que...não tem 

lado pra chega. Depois do horário, de noite, a hora que for, não...não mede...não mede palavras, nem 

espaço, nem trabalho. Ele vai onde a pessoa pedi. Queria dize, aqui, sobre a tomografia do Antonio, 

lá do Posto, ele pediu, diz que ligou pra cá, deu poblema de não...o médico lá disse que não deu pra 

ele. Daí, não sei como é que...diz que ele ligo pra cá, falo com o secretário, só que o secretário tá de 

férias. Daí não sei se ele falo com o prefeito, diz que...foi o prefeito, que é o secretário, tá...não...libero 

pro...pro doutor dá. Ele pediu pro doutor, o doutor não quis dá. Então nós temo que resolve isso aí, 

essa semana, que ele pediu pra mim vim fala aqui e eu não...não poderia de fala, deixa de fala. A 

estrada do Raimann, nós debatemo, aí o...o funcionário do Folha, lá, sendo que foi uma vergonha, 

até, nem vo...vo fala mais sobre isso aqui, que tá ficando repetitivo. Que não foi o...Rodolfo, não foi...é 

mérito dele, falou com o Serginho ali, ele disse que vinham de lá e iam faze a estrada do Raimann. 

Mentiu, né! Por que não fizeram. Mentiu! Isso é mentira, por que, hoje, falei com o secretário 

Henrique. Secretário Henrique como é que vai fica essas estrada, lá? Que ficaram de faze, não 

fizeram, a máquina depois de vinte e dois dias depois que eu falei aqui, no outro dia foram busca. Que 

tinham deixado lá no...na...na área do seu Flor, lá, tavam tirando pedra. Então fica esse impasse aí, e 

o secretário disse pra mim: “Olha, Sergio, se o Serginho falo que nós ia semana que vem, não vamo! 

Só daqui duas semana, ou três, que vai volta, lá, pro Passo do Tibúrcio”. Então o seu Raimann que 

espere a estrada dele, ou, ainda bem que tem o Paulo Meneghini que tem lâmina, e vai arruma com a 

lâmina. Ou senão, não iam arruma a estrada dele. Só daqui...de dez a quinze dias. Isso é palavra do 

secretário e, eu acho que a pessoa tem que te uma postura. Se não vai, não vai! Agora, não fique 

falando, e nem... nem mentindo pro pessoal: “Amanhã eu vou! Amanhã eu vou”! “Não vou! Só vou 

daqui a quinze dia”. A pessoa fica descansada: “Ò, eu vou dá um jeito! Vou arruma e vou cruza na 

minha estrada”. Agora a mentira...eu disse, tem a perna curta, não adianta. Passei o fio aqui e já 

descobri a mentira ali em cima, de vereda. Ali em cima, não, por que tá lá em Porto Alegre ele. É em 

cima, mas é...logo. Queria fala, também, aqui...o Ricardo Dani falo pra arruma aquela estrada dele lá, 

ó, daí podia ir o trator. Foi o Massey, com a lâmina e o ‘cara’ desceu e veio embora. Daí ele, não tava 

colhendo a máquina, não arrumou, praticamente, nada. Daí ele...o ‘cara’ ia passando: “Não, não! Eu 

fiz quarenta quilômetro, to cansado, andando de trator. Vou embora”. “Não, não, vai...vai almoça aqui, 

isso e aquilo. Vamo enche um matambre”...como ele diz. Almoçaram, daí ele disse: “Mas, tu arrumo, 

lá, aqueles buraco”? Não! Dei uma passadinha”. Daí ele pegou e me disse assim...pegou e deu uma 

onça pro ‘cara’, por que o ‘cara’ ia embora. Mas o ‘cara’ volto pra arruma. Diz que pego a onça dele. 

Eu acho que esse funcionário que pego essa onça, o mínimo de vergonha na cara que ele...se pego 

essa onça, devolve o dinheiro pra ele. Por que o ‘cara’, depois, teve que ir lá no Bilibiu, pega o trator e 

uma lâmina, pra vim arruma o serviço dele. É o mínimo, de vergonha, que ele tinha que faze. É pega 

e devolve o dinheiro pra ele. Era isso e devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os 

trabalhos da Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero cumprimentar aqui o 

senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que nos escuta a partir das 
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nove horas da noite, na 87.9, todo o interior, né, nos assistindo. É...eu gostaria de dize ao presidente 

Sergio, sobre a questão desse funcionário, se recebeu esses cinquenta reais, por favor de Deus, tem 

que verifica, presidente, e tem que, olha, toma uma atitude. Eu acho que ele está no município, pago 

pra trabalha, concursado, ou sei lá o que for, né, pra trabalhar e, somente, esses cinquenta reais tem 

que ser devolvido. Isso cabe a nós, vereador, a nós vereadores e presidente, fiscaliza e co...e verifica, 

Rodolfo, essa questão, se é que aconteceu. Mas nós precisamos ver muito bem, claro, pra poder, 

depois, nós manter contato com esse funcionário. Nós temos que ter crareza nas coisa, não te as 

coisa...fala o que nós não vimo. Mas vamo te que busca informações. É...cumprimentando a saúde de 

Capão do Cipó, a saúde está muito bem, obrigado. Graças a Deus o quadro de médico, excelente, no 

nosso município, o quadro de funcionários, motorista, é...enfermeiras. Olha, a saúde de Capão do 

Cipó, eu acho que tá, hoje, pra mim, que enxergo, está de parabéns a saúde de Capão do Cipó. O 

atendimento dos médicos, existe médico na parte da tarde das terças-feira, da quinta-feira pela parte 

da tarde, na quinta-feira, de manhã, o doutor Nestor, vem aí o pediatra na terça, na quinta e, também, 

vem o ginecologista na segunda-feira. Então, quero dize que a equipe da saúde, de Capão do Cipó, é 

exemplar. Parabéns ao Posto de Saúde do município. Mas, eu tenho, aqui, os seguintes pedidos, 

senhor presidente, que eu quero coloca, aqui, nesta Casa. Já, hoje, a gente conversando com o 

secretário de...de obras, do município e, o presidente se...se iludiu, mais uma vez, com a mentira, 

então, do coordenador de estrada, né presidente, né? O secretário nos ligo, nós tava reunido com ele, 

quando ele nos...ele ligou pros...o senhor ligou pra ele. Eu pe...eu peço, aqui, pedra na entrada 

da...da granja do senhor Bagolin, na localidade do Entre Rios, pois tem uma criança, lá, que estuda no 

pré, e a...o transporte escolar já está passando por dificuldade, né. Então, encascalhamento na 

entrada da granja, lá do senhor Bagolin, né. Também fazer um bueiro em frente, também, a residência 

do senhor Jorge da Silva Orelhano, na localidade de Entre Rios, pois o abrigo escolar está, já, tendo 

uma dificuldade de entrada de água, né, nesse transporte...nesse abrigo escolar. Troca de duas 

lâmpada perto da oficina do seu Leno, né. Duas lâmpada ali, que tá queimada, a noite é um escuro 

muito grande, né, aqui na cidade patrolamento no assentamento Nova Esperança, encascalhamento 

na estrada que vai para a Lana, né, está sendo com dificuldade, também para sair de lá. Cascalho 

que vai para o Peraco, para o Jandir, para o Farol, e que seje feito o abrigo escolar, em frente à 

residência da entrada do senhor, seu de Moura, lá no assentamento Nova Esperança, também. E 

bueiro, que seje feito, na entrada da residência, lá, do seu de Moura, pois a água da chuva está 

escoando, toda ela, diretamente na residência do seu de Moura, no assentamento Nova Esperança. 

Uma carga de pedra para o seu Leno, aqui na oficina, da residência dele aqui, pois ele, também, ali 

tem uma fossa e está pedindo uma carga de...de pedra. Cascalho que vai para o seu João Pinto, no 

distrito de Progresso, que seja encascalhado aquele trecho, lá. É um senhor idoso, uma senhora 

idosa, que, agora, sofreu um ataque pelos cães, lá, na sua residência, os cães da sua própria 

residência, mesmo. E tem dificuldade de qualquer locomoção da ambulância, é...que vai até a 

residência da casa do seu João Pinto, no distrito de Progresso. E que seja arrumado também, a 

entrada da residência do senhor Natalino, no assentamento 14 de Julho, e cascalho na entrada do 
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senhor Carlos, mais conhecido como Paraguai, no assentamento 14 de Julho. E que seja colocado 

cascalho na estrada do senhor Áureo, no Entre Rios, pois iniciaram, lá, o seu Áureo, uma família 

humilde, iniciou a bacia leiteira, e está faltando um cascalho na entrada da residência lá, do seu 

Áureo, né. Então, nós pedimos, aí, o secretário de obra, né... sabemos que o município é grande, e 

está tentando atacar todas as entradas, as residências. E foi iniciado, hoje, o patrolamento lá no 

14...na Sepé Tiarajú. Certamente iremos faze todo o assentamento e queira Deus, que, amanhã, 

conversando com o secretário de obra, nós vamos faze a retirada dessa carga de pedra, ali, do seu 

Possenato, aqui no Santa Rita. Vamos fazer, amanhã, pela parte da manhã. O secretário me 

prometeu e nós vamos a...fazer esse trabalho, no assentamento Santa Rita. Senhor presidente, eu 

volto aqui no meu tempo de dois minuto, tem muitos pedidos pra faze, em nome da população de 

Capão do Cipó. E estou aqui pra atender e...os anseios da comunidade. Muito obrigado, e até terça 

que vem. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora, secretário, comunidade que faz presente, a rádio 87,9, procurador 

Gustavo e, demais pessoas, meu boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dize ao colega 

Jairo, que, amanhã mesmo, estarei falando com o secretário Dário, para rever a situação do seu 

Aristeu. Pergunta ao...ao secretário, vê...se prometeram, com certeza, vai sair, esses Brasilit e esses 

materiais, que ele precisa, pra se levanta a sua casa. E, com certeza, amanhã mesmo o colega Dário 

vai te uma resposta a me coloca e, pra, até mesmo, procura essa pessoa pra...pra retira esse 

material, com certeza vai te...vai te vitória a construção de sua casa. Também quero, aqui, agradece, 

em nome do presidente do Clube Aliança, a todos que prestigiaram a festa, no domingo, ali no Clube 

Aliança. Então, em nome dele, eu quero agradece a todas as pessoas que ajudaram de um jeito ou de 

outro, que foram prestigiar a festa, no domingo, ali no Clube Aliança. Em nome do seu Nelson, 

também, que foi uma pessoa que ajudo bastante a comunidade ali. Então, quero deixa aqui o meu 

agradecimento em nome do presidente do Clube Aliança. Também, sobre o secretário de obras, 

estive, hoje, verificando vários trechos de estradas, com ele, aonde o assentamento Sepé Tiarajú, 

está iniciando o patrolamento e cascalhamento. Em todos os assentamentos, serão feito o 

patrolamento e cascalhamento. Também sobre a estrada do seu Claudio Raimann, ali do Diego 

Christofari, que já foi citado, várias vezes, aqui. Vão terminar os assentamentos, aí depois, sim, a 

gente sabe que  a verdade tem que ser dita, como o colega Serjão disse. Então, fala a verdade e não 

minta. Então, colega Sergio, vão termina os assentamentos, ali, por causa que tão...tem uns trecho 

complicado ali, mesmo, e depois, sim, vão faze a estrada do seu Claudio. Aonde o secretário nos 

coloco. Também, quero agradece o secretário, aqui, pela estrada da senhora Maria, aonde o 

transporte do seu Joãozinho faz o transporte, ali. Está feito aquela estrada. Então, o secretário fez, 

tem que deixa, aqui, os voto de agradecimento, ao secretário, quando faz um serviço a bem da 

comunidade. Então o secretário de obras, ele me disse, hoje, em nome dele, de toda a Bancada do 

PP, que o pedido, conforme a gente vai pedindo, ele vai revendo e vai fazendo o que ele pode. E tem 

muitos pedidos a ser feitos e, com certeza, vai ser os colegas ouvido aqui, a faze o trabalho dos 

vereador. Então, também, dia oito de maio, Dia das Mães, aqui, quero deixar um abraço pra minha 
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mãe, em nome da minha mãe, quero deixa um abraço a todas mãe do nosso município, também. 

Então, dia primeiro de maio, também, foi o Dia do Trabalhador, aí. Todo mundo sabe que...pega no 

pesado, no Capão do Cipó. Então, quero deixa o meu abraço. Meu muito obrigado. VEREADOR 

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

vereadora, comunidade, ouvintes da rádio Cipoense FM, nossa saudação. Presidente, quero, 

primeiramente, dá os parabéns, aí, aos agraciados no evento do Folha Regional, em especial, aqui, a 

Cipoense FM e os meus colegas, vereador Diego e o vereador Sergio. E, com tristeza, quero dize que 

o nosso prefeito tava ausente, mais uma vez. Mas, bem senhores, hoje não tenho muitos bons 

motivos pra vim a essa Tribuna. Até comentei com alguns colegas, tchê, o meu desânimo, às vezes, 

de trabalha nos órgãos públicos. Às vezes, até por, tenta melhora, a gente conversa com os colegas 

funcionários, incentiva e, vão ba...batalha, vamo organiza, vamo dá o máximo de cada um. E aí 

quando a gente começa se empolga, a gente recebe noticias tristes, às vezes. E eu vou cita um 

exemplo que aconteceu na secretaria de obras. Nós pedimos informação, com relação ao evento do 

carro da assistência social, que foi leva dois eleitores, lá, pra regulariza título, como foi falado, pra 

esclarecer. Esse é o nosso intuito. Surgiu o boato e nós queríamos esclarece a dúvida. Por que essa 

é a nossa função. Pedimos a informação, veio, mandaram uma planilha rasurada. Que fique bem 

claro. Totalmente forjada, diga-se de passagem. E, se não bastasse isso, senhores, lá na secretaria 

de obras, sabe o quê que o motorista disse? O rapaz, chamado Jair, disse? “Não, esse assunto já se 

terminou. Ganhei minhas horas e acertei lá com a administração e, isso já tá encerrado! Os vereador 

não vão fazer nada. Já abafou! Foram lá na Tribuna e conversaram e já resolveu o assunto”. Palavras 

desse cidadão. Senhores, isso me indignou. Não só a minha pessoa, como, também, de todos os 

colegas, como, também, da comunidade. E vão se questionar e pedir que perguntasse pra ele, o quê 

que ele ganhou de horas. E eu até...me chamou atenção, senhores, que este funcionário estava em 

licença. E ele chegou dia quinze de março à Prefeitura, dia vinte e dois de março é lançado as horas 

extras, pra pagamento...Dia vinte. E eu recebo, e vou olha que em cinco dias ele fez quarenta e 

quatro horas extras. Eu não sei como e, se acham que a gente é trouxa, se acham que o Poder 

Legislativo é trouxa, se acha que a comunidade vai aquentar isso? Sinceramente, não, meus 

senhores! No outro mês, no mês de abril, ele faz cinquenta e quatro horas extras. Diga-se de 

passagem, ele mora em Santiago e sai, sempre, no horário que fecha a Prefeitura. E aí eu pergunto 

senhores, como ele fez essas horas extras? É bom esclarece a comunidade como é que funciona o 

esquema da hora extra. Os se...o secretário solicita, autoriza faze o serviço, pra determinada função: 

“Ó, vou te dar duas horas extras, três horas extras, pra ti trabalha fora do expediente”. Constatou o 

serviço, o secretário, responsável, assina a autorização para pagamento. Colegas, sinceramente, 

tchê, dá tristeza de fala isso aqui. Podia vim aqui, meu colega Serjão, meus colegas vereadores, vim 

elogia a administração com um projeto. Mas, não posso vim. Isso é um fato que afeta a moral de 

todos os vereadores, aqui. Até que ponto vai ir? E, eu faço um questionamento, senhores, essas 

viagens do executivo...será que o executivo não tinha que tá mais presente na administração, 

senhores? Será que é positivo toda semana viajando, tchê? Será que não tem que tá mais perto das 
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questões administrativas do município? Eu tenho um costume comigo: o que faz toca a empresa, é o 

dono. O que faz toca a Prefeitura, é o prefeito. Assim que funciona. Era isso, meus colegas, devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador não se fez presente 

por motivo de estar em reunião em Porto Alegre.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Governo PP: É...Presidente eu fico feliz com algumas colocações, principalmente quando a colega 

Regina fala em reeleição e, fala que as comunidade, as pessoas, é...mudam quando não tá  bem. E 

eu, realmente, acredito que,  realmente, isso aconteceu depois de oito anos de mandato  aonde por  

cento e três voto mudamos o que não estava bem. Realmente, né? E o prefeito, até prova em 

contrário, ele  pode ser candidato a hora que ele quiser, né. Eu acho que o ‘cara’, se é da legislação, 

permite a reeleição, vamos concorrer e, aí sim na...no próximo mandato, se  ele perde a eleição, 

quem sabe, até, vamos dizer, mais ou menos, a mesma coisa, né. Na hora que tava mal, mudou-se. 

Foi isso que aconteceu a dois anos e meio atrás. Mas eu queria voltar um assunto meio chato, mas eu 

vou voltar, porque o ‘cara’ é meu amigo. Diz respeito, colega Jairo  Charão, ao amigo Carloto. Tá aqui 

comigo uma nota do dia dez  de um, dia treze de um e dia vinte e oito de dois, do trator MF 292, que 

diz assim: dia dez de um, horímetro quarenta e sete...é  quatro mil setecentos sessenta a hora...é 

quatro mil quatrocentos e sessenta oito horas e meia. Dia treze, quatro mil setecentos sessenta e oito 

horas e meia. Dia vinte e oito de dois, quatro mil  setecentos e sessenta  e oito horas e meia. Quer 

dizer, o horímetro do trator  tava estragado, certo? Então essa história, assim desses dezoito litro, que 

o senhor fala aí...Aí é assim ó, na segunda-feira, segunda-feira dia vinte e oito tava lá abastecido. No 

dia três, aí tá aqui no...no...no, depois eu até posso lhe mostra a mesma quantidade de horas. Que 

dizer que já fazia mais de um mês, mais... des do dia dez de um, até o dia três do três, que no 

horímetro sempre aparecia a mesma hora, não é? E não é que abasteceu e voltou lá e gastou dezoito 

litros. Que fique bem claro isso. Depois eu vou lhe explicar,  pro senhor vê que não tem esse 

problema. Com relação, Érico, ao desencanto que o senhor sente como funcionário,  eu tava aqui 

escutando e vendo meu compadre Giovani. Esse desencanto que você tá sentindo, ele também sentiu 

quando ficou um ano no banco. Deve ter sido uma coisa semelhante, entende? Eu acho assim 

que...que faz parte. Eu acho que, às vezes, a gente tá, ah...quem tá no governo, de repente, não 

enxerga as coisas todas. Mas eu tenho certeza que esse seu desencanto, você colocou muito bem e, 

são coisas que a gente, eu...eu não sou bobo nem nada, agora essa parte de tá desencantado, 

alguém que fica um ano, praticamente, sentado num banco sem fazer nada, também deve ter sentido 

quando foi...quando era funcionário. Se sentiu humilhado, eu considero assim. Presidente muito 

obrigado e, mais uma vez, Feliz Dias das Mães e, eu retorno no meu tempo de liderança. Colega 

Jairo, eu vou explicar...O presidente diz: Não tem mais, colega. Não tem mais. Esse é o tempo de 

líder. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Colegas, só quero 

saudar o Presidente do Sindicato que tá aqui presente, e foi um grande parceiro inclusive, e tem sido 

dos funcionários. Eu vou voltar, um pouquinho, colegas. Eu olho o desencanto com a ineficiência, com 

a incompetência, com a falta de compromisso, principalmente, com os que deviam dar exemplo, dos 

que deviam honrar compromissos, dos que deviam fiscalizar. Eu até falo pro senhor, meu grande 
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amigo Rodolfo, eu acho que tu tá...tu tá um pouco longe da administração. Talvez por que tu se 

envolveu com a colheita, por que é uma época agora, inclusive tu ligou esses dias pra rádio, tu tava 

colhendo numa máquina colheitadeira. Tu se distanciou, um pouco, da administração e não tá vendo 

o que está acontecendo. Talvez seja esse o problema. Tu te envolveu com outras atividades e não tá 

prestando  atenção no bem maior, que é a nossa administração. Talvez seja esse o problema. E nós 

convidamos a todos a vim participar e discutir os problemas da administração. Queria eu, aqui, dizer 

com orgulho, que a coisa tá andando bem. E digo com tristeza, ainda, corre boatos aí que nós vamos 

perde o nosso secretário da Fazenda, a pessoa que nós temos uma sintonia de trabalho. Corre 

boatos aí, que vão troca, que vão fazer isso. Isso corre lá dentro, e está desanimando não só o 

corpo...todo o corpo de funcionalismo público e, com certeza, isso vai ter respaldo lá na comunidade, 

senhores. Como houve umas questões aí, como o próprio colega Sergio falou. Isso é uma 

consequência, colegas, de algum mal exemplo lá dentro. Não podemos só aponta o dedo pros outros, 

tem que aponta os erros também. Então assim, colega Rodolfo, eu peço pro senhor, participe mais, 

venha mais, fiscalize mais. Será um prazer ter o colega junto conosco lá . É isso, presidente. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Quero voltar aqui a essa Tribuna, é... muitas 

pessoas ficaram no banco, né, há oito anos atrás. Não foi só o Presidente do Sindicato, não Rodolfo, 

né? Muitos amigos meus, também. Mas não é caso meu, não é caso, é... não sou administrador, sou 

mal apenas um vereador, representante do povo, é...do interior e da cidade. Portanto, eu quero 

homenagear todas as mães agora domingo, nesse dia oito feliz a todas as mães. É...aqueles que têm 

a sua mãe. Eu já não tenho a minha, mas desejo que seja coroado de festa, de muito lazeres no dia 

oito, que é o Dia das Mães, né. Portanto, senhor presidente, eu voltava aqui a poucos momentos 

pedindo trabalho, pedindo encascalhamento, continuo defendendo as localidades. Eu gostaria que 

fosse encascalhada a entrada aqui do senhor Ataídes, né? Está faltando um cascalho ali na entrada 

do seu Ataídes. Encascalhamento na...para acesso na casa do Valmir Sauler ,Leandro Sauler, pois 

tem uma criança que precisa de pegar o transporte escolar, né. Então os dois minutos não seria aqui 

pra pedir, mas eu vou continuar fazendo, né. E que seja feito abrigo escolar na entrada do seu Ado, 

no assentamento Santa Rita, né. Também necessita muito para criança dele né. E a ida do senhor 

prefeito a Porto Alegre, é pra tratar assunto sobre o acesso asfáltico, pois o secretário Beto 

Albuquerque, ligou, já, por duas vezes que se dava início, neste mês de maio, e até...até hoje, ele 

recebeu já dando o contrário, que não se iniciava porque já não existe mais recurso, né. E que essa 

firma Castilho, não sei o quê que tinha feito lá. Então é a ida do prefeito a Porto Alegre para tratar o 

acesso asfáltico do nosso município, o senhor prefeito, né. Então esse é o trabalho do senhor prefeito 

municipal. Então, muito obrigado, e até terça que vem, e, mais uma vez, de todo o meu coração a 

todas as mães cipoenses um Feliz Dia das Mães, né, com muita saúde, paz e amor nos coração. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: O vereador não se fez presente por motivo de 

estar em reunião em Porto Alegre. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: 

Nobre colega Rodolfo, passou aqui nessa Casa, terça passada, o Pedido de Informação que eu fiz. 

Eu não pedi planilha ao colega, muito menos ao Carloto. Eu pedi planilha ao Executivo Municipal e to 
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esperando a resposta dele, o quanto antes possível. Não critiquei ninguém. Tenho certeza que não. 

Agora, todo mundo presenciou os horrores que se passou aqui nessa Câmara, e meus colegas  

presenciaram, sem ser nessa quarta, a quarta-feira passada, também,  no meu ambiente de trabalho 

o que aconteceu, tá bom? Dia das Mães. Meus parabéns a todas as senhoras que estão aqui. Todas 

são mães, e em especial a todas as mães que estão nos ouvindo em casa.  Colega Erico,  

infelizmente o Jair tá indo embora, dando risada de nós, tá bom? E, colega Regina, você mencionou 

aqui, da cobrança do nosso calçamento. Eis mais uma questão polêmica pra nós resolver aí, colegas 

vereadores. Até dia dezesseis, todos os moradores da Tancredo Neves, querem um desconto de vinte 

por cento do calçamento, tem que pagar à vista, até o dia dezesseis, senão tem que ir até o setor de 

tributos da Prefeitura e pedi parcelamento. Só é o seguinte: nós, aqui, moradores  do bairro Santo 

Antonio, a partir do nosso colega Marcelo, aqui em diante, até o Clube Aliança, se nós tivesse esse 

calçamento que foi feito pra cá, tudo bem. Mas essa narquia que foi concluído, que eu debati desde o 

começo, de dois mil e nove, quando eu tive e assumi, aqui, como vereador, isso aí não é possível nós 

pagar o mesmo valor dos morador que tem até a cooperativa. É muito diferença de calçamento, e de 

qualidade de obra. E eu cobrei, aqui, que não recebessem essa obra, que não pagassem essa 

empresa,  pagaram. E taí as consequências, hoje. Até terça que vem, senhor presidente. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Senhor presidente eu quero só fazer 

um convite pro pessoal aí, que tem festa dia oito, que é o Dia das Mãe, no assentamento Santa Rita, 

da Igreja Católica. Presidente, eu quero só fazer um lembrete sobre os carro da saúde. Na saúde eu 

contei, no mínimo, tem nove carro. Tinha duas ambulâncias antes, uma Ducato, tá tudo estoura...dois 

gol, o ônibus, tem uma van, veio duas ambulância nova e veio um Siena. Eu não sei o quê que tá 

fazendo aquela...Nunca tem um carro se alguém precisa pra ir busca na casa, ou leva algum doente. 

Senhor presidente, eu volto aqui falar do...do Jair, da Assistência Social, que levaram dois funcionário 

pra vê se tinham regularizado a situação pra poderem concorrer. Tá aqui ó,  a planilha rasurada, que 

foi junto com os funcionário, daqui do município. Eu não sei qual é que ele é responsável, se é  da 

Secretaria de Obras, com o motorista da Agricultura, simplesmente aqui ó, de tanta sacanagem que 

ele fez, ele saiu de...a saída do....de...na planilha, oito...oitenta e nove...cento e oitenta e nove mil, 

novecentos e dez, a chegada cento e oitenta e nove mil, quinhentos e doze. Invés de aumenta, 

diminuiu trezentos e noventa e oito quilômetros, de tanto sem vergonha que ele é. Diz que chamaram 

na SUSEPE, pra agente penitenciário, eu falei esses dias e volto a fala, se der cinquenta ‘pila’ ele 

manda tudo os ‘cara’ entrar com droga e coisarada dentro do Presídio. E, hoje, ele bateu na frente do 

colégio, eu quero que me perdoem,  com a Saveiro do município, que ele...no carro, até  do seu Luiz. 

No mínimo ele andava, que ali tem umas placas que é vinte ou trinta por hora,  no mínimo a oitenta, 

que tá lá as freiada. Esse era o cara responsável que nós tinha, e que pagaram sessenta hora pra ele 

fazer essa sacanagem aqui ó. Isso que era funcionário! Meu muito obrigado devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Bom, nesses meus dois minutos 

eu vou fazer uma análise do que eu ouvi dos meus colegas vereador, começado por você, colega 

Rodolfo. Eu concordo contigo  que as pessoas mudam, e tu é um exemplo delas. Por que eu me 
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lembro quando tu fazia parte da UDP, que tu falava assim horrores de uma certa pessoa, de ladrão 

pra baixo. E, tempos depois tu mudou de opinião, e, surpreendentemente, hoje parece que tu apóia 

essa pessoa, defende muito. Então eu não sei como é que tu mudou tanto o teu pensamento, a tua 

ideia e o teu conhecimento. E ouvindo as palavras do meu colega Erico, ah...esta é a administração 

honesta que alguns vereadores da situação defendem muito. Pelo menos em momentos que lhe 

convém. Essa é a administração que alguns vereadores queriam pra o município de Capão do Cipó. 

Era assim que eles iam governa se fossem eles. Ah...e a respeito da planilha, eu tô aqui, também, 

com a planilha do dia quatorze. Eu gostaria que fosse enviado um ofício...que o prefeito, eu...eu 

perguntei agora pro Jaques  como que funciona bem esse negócio de sindicância. Que fosse aberto 

uma sindicância a respeito desse...desse motorista que foi levar essas pessoas, como dizem, pra 

atualizar o título, lá em Santiago, coisa que é proibido, é crime, ainda mais com carro público. Ele saiu 

dia quatorze, de quatro, com a...o quilômetro de saída cento e oitenta e nove mil, novecentos e dez,  e 

volto cento e oitenta e nove, quinhentos e doze. O carro é milagroso, voltou com trezentos e noventa 

qui...trezentos e noventa e oito quilômetros a menos. Gente isso é ridículo, é muito ridículo! Que essa 

administração tome pulso e faça  jus ao salário, ao big salário de secretários, prefeito e CC, estão 

recebendo. Era isso e devolvo a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária 

para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, do Centro de Integração Latino 

Americana, para o Congresso de Integração Latino Americana, nos dias 18 a 21 de maio de 2011, na 

cidade de Santa Rosa, capital de Província de La Pampa, Argentina. OF. 014/2011, da Secretaria de 

Administração, enviando Leis de n° 506/2011 a 527/2011 e Decretos de n° 016/2011 a 023/2011 e 

025/2011 e 026/2011. OF. N° 011/2011, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo do 

Plenário para que o Executivo realize a “Abertura da Ação Premiada”, no dia 05 de maio do corrente, 

entre 15:00 e 17:00 horas. OF. 080/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 008/2011, em anexo a documentação solicitada. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 011/2011, 

dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito 

municipal.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 012/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, 

Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 013/2011, dos 

vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal. 

OF. 044/2011, da Secretaria da Saúde, enviando resposta a Indicação 035/2011. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 014/2011, do vereador Jaques Freitas ao prefeito municipal.  PROJETO-SUGESTÃO 

001/2011, do Vereador Jairo Charão, que “Dispõe sobre a instituição da Tarifa Social da Água no 

município de Capão do Cipó”. OF. CIRCULAR 01/2011, da ACAMVALE, solicitando a indicação, até o 

dia 10 de maio, do Vereador Mais Atuante da Legislatura 2010, para conhecimento da ACAMVALE 

em evento que será realizado dia 12 de maio de 2011. INDICAÇÃO 036/2011, do vereador Diego 

Nascimento ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 015/2011, dos vereadores Jairo 

Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal. OF. 063/2011, da 

Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convidando para um chá, organizado pela 

SMEC, Gabinete do Prefeito e 1ª Dama e pela Escola Municipal Júlio Biasi, em comemoração ao Dia 
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das Mães, a ser realizado pelo dia 07 de maio de 2011, a partir das 14:00 horas no Ginásio Municipal  

Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 028/2011, do 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal Abrir Crédito Adicional Especial no orçamento 

do exercício de 2011”, vereador Diego Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador 

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

Jaques Freitas contra, vereadora Regina Weidmann contra, portanto o projeto foi reprovado por 04 

(quatro) votos contra e 03 (três) votos a favor. PROJETO DE LEI 029/2011, do Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal Abrir Crédito Adicional Especial no orçamento do exercício de 

2011”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 011/2011, dos vereadores Jairo 

Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal, aprovado por 

unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 012/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, 

Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade.  PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 013/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina 

Weidmann ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 014/2011, 

do vereador Jaques Freitas ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 015/2011, dos vereadores Jairo Charão, Érico Rosado, Jaques Freitas e Regina 

Weidmann ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima Sessão que será dia 10/05/2011,  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, 03 de maio 

de 2011. 

 

 

 


