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ATA N° 16/ 2011 (Ordinária) 

Aos 10 (dez) 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 exercício declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o 

senhor Presidente em exercício convida a 1ª secretária para que faça a leitura da ata 15/2011, da 

Sessão Ordinária do dia 03/05/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente em 

exercício chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 

minutos e informa que está presidindo a Sessão de hoje, pois o vereador Sergio Seifert, presidente da 

Câmara, está em consulta médica. O senhor Presidente em exercício passa os trabalhos da Mesa à 

1ª Secretária. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente em exercício, 

demais colegas vereador, colega vereadora, comunidade que se faz presente e, nosso ouvintes da 

87.9, meu boa noite a todos. Hoje eu vim aqui fala sobre uma senhora do assentamento, a Jandira de 

Fátima Alfredo. É ali...ela mora perto do Vilmarzinho. Ela disse que cada vez que percisa uma cesta 

básica, tem que implora pro município, pra dá pra ela. E, simplesmente, é só chega lá e vê que ela 

necessita de uma cesta básica. Ela tem três crianças que vão na aula e, a moradia dela, ali, não dá 

nem pra...Que prometeram, prometeram, diz que eles tiveram que vende uma vaca pra faze uma 

meia água pra mora debaixo, hoje. E ela fala, ainda, que...diz que o secretário da assistência social, 

antes, que foi o Leomar, diz que prometeu...no Nova Esperança...prometeu, diz que ia dá um presente 

pra ela, até, no Natal, que era a casa. O presente dela até hoje não chegou lá. Invés de dá, tiraram a 

casa dela. Eu tenho aqui, também, que a secretaria de obras vê o que pode faze...ali no Emílio, no 

assentamento Santa Rita, tem um bueiro entupido, é bem de frente a propriedade  dele ali na estrada 

principal. A água tá atorando a estrada. É simples. Que nem...hoje era o dia de desentupi bueiro. Hoje 

é o dia! Que pega um ferro de construção, tá entupido e, começa...cutuca debaixo e a água vai vindo 

do bueiro, solito. Isso é o básico que pode ser feito. Pode ser feito isso! E de retro não tem como ir 

mexer, enfiar a mão de uma retro dentro de um bueiro pra desentupi. A estrada...hoje choveu, o 

vereador Antonio veio do Entre Rios, pegou o vizinho dele lá, ah...eu quero vê quando para as chuva. 

Por que dizem que é uma das melhores estradas, até os ‘cara’ tão reclamando do transporte escolar. 

Ali perto do seu João augusto, eu acho que o Antonio até pode confirma, aqui pra lá da ponte, 

botaram pedra faz um mês que tá os monte, não cruza mais nada, transporte escolar e, aula tem todo 

dia. Ali perto do Néri. Nos assentamento nem dá pra comentar, foram faze um tapa-buraco, por que 

estrada não foram faze, sarjeta não fizeram em lugar nenhum. Quero vê como é que vão anda, hoje, o 

transporte escolar tá fazendo. Então é muita...E o nosso dinheiro diz que tá tão pouco nas Obras, que 

tem vinte e seis  mil pra óleo, durante o ano. E em torno, eles gastam, de vinte mil por mês. E daí o 
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restante eu não sei da onde que vai sair. Podem ter certeza que vai para tudo! Eu volto aqui, do Posto 

de Saúde, sexta-feira teve uma criança que caiu no colégio, cortou a língua, trouxeram no Posto, não 

tinha médico, aí a...a dentista fez a sutura da...ponteou. Mas eles tem aquele ponto que é na hora, 

que não arranca, que eles ponteiam e depois cai por conta. A criança chegou em casa sem...a língua 

toda cortada. O pai bateu desesperado no colégio, mas não é o colégio que tem médico, médico tem 

no Posto e, nunca tem. Eu não sei por quê que nunca tem médico? Eu ainda penso assim: que falta 

faz o doutor Antonio! Tá de férias, mas já tinham que ter programado pras férias do doutor Antonio e, 

contratado outro médico, num mês, de emergência. Isso pode! Isso aí é até um...Fica até...chato isso, 

a gente vim cada dia falando. E, hoje, pra ajuda, eu fui leva meu guri no dentista, a guria me disse 

assim: “Tem dentista, mas não tem material nenhum aqui”. E  eu fiz questão disse: Não, pode marca 

aí e, marca uma pra mim, também! Fazia uns três anos que eu não ia no dentista, eu vou ali só pra 

mim vê. O me...o dentista me disse o seguinte: “Faz três meses que não tem material, nenhum, pra 

nós atender os...”. O quê que adianta ter dentista? Ele disse: “A gente tá aqui, mas não consegue faze 

um trabalho”! Ele disse: “Esses dias eu tava fazendo por que eu trazia do meu consultório”. Ele disse: 

“Mas eu não sou... não tenho dinheiro do...público, pra tá distribuindo pra todo mundo”! Mas, três 

meses, sem nenhum material pra...pra abtura um dente? Mas daí eu não sei onde que tá nossa 

Saúde? Onde que tá? Então eu acredito que...tomara que melhore! Mas do jeito que tá vindo, é cada 

dia pior. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente em exercício reassume 

os trabalhos da Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora, pessoal que tá nos assistindo, aqui, ouvindo e acompanhando os 

trabalhos e, quem tá em casa e, que graças a nossa 87.9, Cipoense FM, daqui a pouco vai nos ouvir. 

Eu, hoje, quero homenagear a minha filha e, em nome da minha filha eu quero homenagear todas as 

enfermeiras, Érico. Dia doze de maio é o Dia da Enfermeira, tá? A minha filha é enfermeira, tá 

trabalhando lá em...no Estado de Santa Catarina, agora fugiu o nome da cidade, eu já vou lembra. E 

só eu sei o esforço que eu tive pra que ela se formasse, ela queria ser médica e, ela é...não deu! Ela é 

enfermeira. Então em nome da minha filha, Ana Paula, eu quero, no contra-ponto do colega Jaque, de 

repente, o Posto tá com alguma dificuldade de material. Mas agradecer ao trabalho que o pessoal que 

lida com a saúde faz, aqui no Capão do Cipó. Não só no capão do Cipó, como por esse Estado a fora, 

por esse Brasil a fora e, por que não dizer, pelo mundo a fora. Por que é a primeira pessoa que cuida 

quando a gente tá doente, é uma enfermeira. Até, às vezes, até mesmo que um médico. Então 

parabéns ao pessoal da enfermagem aqui do Capão do Cipó, pelo seu dia, que transcorre a partir do 

dia doze. No mais eu vou deixa pra mim fazer a minha fala, que eu preciso fazer um esclarecimento, 

nos meus três minutos do final, hoje, que eu sou Líder do Governo. Muito obrigado e eu devolvo a 

palavra à Mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite 

vereador Jaque, nosso presidente em exercício, hoje, meus colegas vereadores, comunidade que nos 

prestigia, hoje, nessa noite um pouco fria e, tá chovendo. E o meu cordial boa noite aos ouvintes da 

87.9, que daqui a pouco mais estarão nos ouvindo. E, já, em primeiro lugar, eu começo dizer assim a 

todos os ouvintes, que é a maioria do município do Capão do Cipó que nos escuta. A gente sabe que 
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a rádio 87.9 é muito importante, é de grande importância aqui pra essa Câmara Legislativa. O pessoal 

assim, cada morador, vai pode sabe o que o seu vereador está fazendo, o que ele está pedindo, o 

que ele está aprovando, o que ele está falando aqui e, poder analisar o valor e a importância do seu 

voto, tanto pra vereador, como pra prefeito, como pra...assim, sucessivamente. E eu quero dizer 

assim, que aqui nesta Casa, eu sempre trabalhei em prol do povo do município de Capão do Cipó. 

Jamais deixei de vota alguma coisa, independente de que partido que fosse o projeto. Que fosse pra o 

bem, pra melhora a vida de cada um, aqui, que mora em Capão do Cipó, jamais deixei de vota. E, 

votei contra, sim, algumas coisas que, na minha visão, não eram boas, no momento, pra Capão do 

Cipó. E aqui, também, nunca deixei de fala a verdade. Se eu alguma vez ofendi algum colega, ou 

disse alguma coisa que eles não gostaram, ou...não gostaram por que  a verdade, às vezes, dói, dói 

muito. Mas eu aprendi nas escolas que eu estudei. Isso eu até não aprendi nas escolas, eu aprendi 

em casa, mesmo, que acima de tudo a gente tem que fala a verdade, doa a quem doer. Então o meu 

compromisso é com o povo de Capão do Cipó. Então eles, pra mim, tão em primeiro lugar. E aqui, 

nesse microfone, que, hoje, graças a Deus alcança aos lares, aqui do nosso município, eu quero 

dizer, mais uma vez, que é com vocês o meu compromisso. Aqui eu sempre vou fala a verdade, 

independente do que ela seja. Eu quero falar, também, a respeito da reunião hoje de manhã, que nós 

tivemos com o prefeito Elso Engleitner, em exercício, por que o prefeito Froner está viajando, de novo, 

ah...a respeito do calçamento. A queixa da...das pessoas que estavam lá foi grande, inclusive, tava 

eu, o colega Erico, o Jairo, o Jaques e o colega Diego. Todos viram a grande reclamação do pessoal, 

dessa cobrança assim. Eles me falaram que não foram avisados, que não sabiam que já ia ir pra 

cobrança judiciária e, o...o prefeito, em exercício, até colocou que foi colocado no rádio, nos órgãos, 

só menos aqui na rádio que não deu e coisa e tal. Mas eles tavam bastante chateados. Então, nós 

fizemos, assim, ao lado daquelas pessoas que tavam lá, uma contraproposta, vai entra hoje aqui. 

Ah...eu espero assim que  a gente deu o prazo de quinze dias pra administração analisa, vê a parte 

legal da...da proposta que a gente colocou lá, juntamente com os moradores e, que a administração 

faça o melhor por essas pessoas. Afinal, graças a elas que a gente recebe, todo mês, o nosso salário. 

E eu queria, também, que fosse encaminhado ao secretário de Educação, um ofício solicitando que 

fosse colocado mais um cone na frente da Escola Júlio Biasi. Mas que ela fosse colocada antes bem 

na esquina lá, antes de chega na Escola, uma certa distância. Por que, aqueles cones, quando o 

motorista chega, tá em cima dos cone. Então ele tem que ser colocado, no mínimo mais dois, que o 

pessoal quando vem ali pela frente do posto, já enxergue os cones e dá tempo de reduzi. Por que as 

pessoas que não conhecem o nosso município, não sabem que ali tem uma Escola, vem chutado ali, 

mesmo e quando vê tá em  cima da Escola. É muito perigoso, já deu um acidente lá. Então assim que 

seja enviado esse ofício solicitando se a Secretaria da Educação pode ver isso. E a respeito assim, 

ah...vereador Jaques, eu me junto as tuas palavras referente ao material. Já é a segunda vez que 

acontece isso. O ano passado eu falei que tava mais, eu acho que agora quase três meses, de novo, 

sem material e, os dentistas trazendo o material próprio, pra trabalha. Isto é uma vergonha! Era isso, 

eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP):  O vereador não se faz presente 
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por motivo de consulta médica. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero saudar aqui o 

senhor presidente, presidente em exercício, hoje, vereador Jaques, que, além de presidente, nosso 

colega nessa Casa. Saudar os colegas, comunidade que se faz presente juntamente conosco, 

secretário do Meio Ambiente, seu Valdir, junto conosco, sempre e, tomando aquele gostoso 

chimarrão, né? E o Otaviano, já conhecido aqui nessa Casa, né Otaviano, né? Que sempre, em dia de 

chuva, me conduz lá do Entre Rios até aqui. Obrigado pela atenção, Otaviano, que tu dá a minha 

pessoa. Eu quero, aqui, inicia cumprimentando e dando boas vindas a nossa secretária da Saúde. 

Não conheço ela, ainda, mas pretendo conhecer essa semana. E, por outros motivos o nosso, já, ex-

secretário, Renato Bender, teve que deixar o cargo, motivo da família, né. Então assim, assume a 

nova secretária da Saúde, do município de Capão do Cipó. Dizer a ela que quero me colocar a 

disposição, aqui nessa Casa e, no que puder ajudar, na saúde, serei parceiro pra os munícipes de 

Capão do Cipó. Em especial eu quero saudar aqui, também, os ouvintes da 87, da nossa emissora, 

87.9 Cipoense FM, que a partir das nove horas da noite, vão estar nos escutando, né, ouvindo os 

nossos trabalhos. Mas eu...falar em estrada, né colega Jaques...é período de cascalho ali já...já foi 

rolado, mas, ainda, resta mais um pouco, ainda, até o Entre Rios, né. Certamente estariam concluindo 

hoje, já esse cascalho que tá espalhado, motivo a chuva, que veio hoje pela madrugada, não se deu 

tempo. Mas eu conversava agora essa semana que passou é, com o meu amigo Peraco, lá do 

assentamento Nova Esperança e, ele me disse e, eu solicito ao secretário de Obras, do município, 

que providencie, o mais rápido possível, o encascalhamento das entradas dos moradores, né. Os 

pequenos produtores que lidam com a bacia leiteria, gente. Eu, sinceramente, digo pra vocês o 

sacrifico que nós, eu, pobre juntamente com os pobre, sinto na pele o quê que é o sacrifício lida com a 

bacia leiteira. Por que nós, lá em casa, estamos lidando. Olha o ‘cara’ se...é escravo, mesmo, da 

bacia leiteira, pra vende por uma migalha, né. Então que de melhor qualidade, trafegabilidade dos 

caminhões chega até a residência do...dos nossos produtores, recolher o leite. E o meu amigo Peraco 

dizia, o Peraco lá no Nova Esperança, que ele não lidou, ainda, com a bacia leiteria por que está 

faltando encascalhamento na estrada dele, né. Então, realmente, vamos providencia, por que é mais 

um...mais uma mesa farta que tem aí o nosso amigo Peraco, né. Seu Nenão, também, ali do 14 de 

Julho, solicita uma carga de pedra, ao secretário de Obras. É...providencie essa carga de pedra, lá 

pro seu Nenão, também, um produtor aí que lida com a bacia leiteira. E solicito ao secretário de 

Obras, que seja feito um bueiro em frente a granja do senhor Leandro Formigheri. Já me sinto 

envergonhado de vê aqueles bueiro, aqueles tubo lá, né. E a gente passa lá, e a gente passa lá, e a 

gente passa lá, passamos com o prefeito e, os bueiro, não foi feito. Por favor de Deus, né!? Causa um 

grande poblema, lá, aquele barro que tem lá e aquele bueiro, lá, deveria tá feito já a muito tempo, né? 

Eu acho que é uma questão de...o secretário autoriza, o prefeito manda e, o resto não faz. 

Esse...esse que é o poblema, vereador Ibanez, né? Não é fácil, né, a coisa! Então, eu quero dizer a 

vocês que meus trabalhos, por hoje, era esse. Não posso fazer imensos trabalhos pra Secretaria de 

Obras, por que esperamos que façam esses aqui. Cumprimentando aqui meu querido amigo, posso 

dizer de todo coração, meu amigo e ex-vereador Alcides Meneghini. Muito obrigado, seu Alcides, o 
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senhor vim nos prestigiar aqui nessa noite. Então, pra mim, é um privilégio muito grande. Não só pra 

mim, como pra todos os colegas aqui, pela honradez que nós temos a sua pessoa, principalmente 

esse amigo, Antonio Jardim, à sua pessoa. Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos ao 

vereador Ibanez Garcia. Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, 

secretário, comunidade, ex-vereador e colega, amigo, Meneghini. E, em especial, a 87,9 Cipoense. 

Então, em primeiro lugar, presidente, começo falando, também, sobre a reunião, hoje, que estivemos 

lá na sala do prefeito. Aonde nós, juntamente, com a comunidade da Avenida Tranquedo Neves, ficou 

decidido assim, então, que, por causa dos IPTU, que veio agora no aumento, agora veios as cobrança 

do calçamento. Então ficou decidido assim: foi prolongado a data, de dezesseis de maio, vai fica pra 

dezessete de junho, a primeira parcela, ou parcelamento. Então o Executivo vai manda um projeto 

mudando o Código Tributário, para que, de trinta e seis vezes passa pra sessenta vezes, para que 

faça as cobranças. Então ficou decidido assim. Como se diz o ditado, a gente sabia que mais tarde, 

ou mais cedo, essas cobrança no calçamento ia surgi pra nós te que paga. Então a batata quente, 

como se diz o ditado, estourou. Certos passado, atrás, foi dito aqui que o calçamento ia ser gratuito. 

Então isso não existe. A comunidade tava bem a par disso, que um dia ia estoura, que bem melhoria 

ao povo, um dia ia ser cobrado. Então estourou o pepino aí e, graças a Deus, juntamente com o 

nosso prefeito, hoje em exercício, sentemo, conversamo e ficou tratado assim, então. Então a 

comunidade, nós sentemo com a comunidade e, ficou decidido isso aí. Então, quinta-feira, às dez 

hora, em Santiago, nós temos uma audiência sobre a 377. Mais uma vez uma pressão em cima de 

nosso representante lá do DAER. Eu acho que a gente tem que se unir, aqui, e fazer uma pressão e, 

ir todos nós, colegas vereador, participa dessa audiência, mais uma vez. E vamos ver o que nós temo 

que faze para que...vão faze uma recapagem ou...alguma coisa tem que ser feito, um tapa-buraco, 

novamente, na nossa 377. E sobre a secretária de Saúde, quero me coloca, aqui, a disposição dela, 

pro que eu possa ajuda. Me coloco a disposição. A gente é parceiro para a bem melhora do nossos 

munícipes. A gente taí pra ajudar a todos. Então quero deixar aqui, mais uma vez, o meu 

agradecimento, também, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, a Escola Júlio 

Biasi, ao prefeito, pelo belíssimo chá que aconteceu no sábado, à tarde, no Ginásio Poliesportivo. 

Esse foi as mães que me pediram que fizesse esse agradecimento. Então eu quero deixar aqui o 

agradecimento das mães, que me pediu que fizesse esse agradecimento. Então, meu muito obrigado 

e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): 

Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, caro secretário do Meio 

Ambiente, que se faz aqui presente, caro amigo e ex-vereador Alcides Meneghini. Quero, aqui, 

transmitir, eu olhei pra o senhor, seu Alcides, e me lembrei da feira. É uma coisa que eu já cobrei, 

aqui, a dias atrás e, eu me lembrei. Já tem que monta a nova diretoria da Expocipó 2012, por uma 

série de fatores de organização e planejamento. Aonde vai ser? Como vai ser? Então há essa 

necessidade, o planejamento diminui os gastos dos nossos órgão públicos. Então é isso! É importante 

a nossa feira. Mas ontem a noite tivemos uma reunião com os moradores da Avenida Tancredo 
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Neves, principalmente o pessoal ali do Clube Aliança e, eles questionaram a questão da cobrança do 

calçamento. Exporam pra nós os seus anseios e, hoje de manhã nós entramos em contato, o 

vereador Jairo, entrou em contato com o prefeito Elso, que é o prefeito em exercício e, prontamente, 

nos recebeu. Então fica aqui o registro do...recebeu e nós discutimos uma série de questões. E como 

muito bem o vereador Diego falou, houve avanços. Como a questão da cobrança ser feita do 

calçamento até, que ia vence agora dia dezesseis de maio, vai vence em dezesseis de junho, para o 

parcelamento e a primeira parcela. E há um intuito de se traze...leva o parcelamento de trinta e seis 

vezes para sessenta vezes. Mas essa não é a principal questão e  reivindicação dos moradores da 

Tancredo Neves. Eles querem, invés de paga o calçamento, faze um projeto alternativo, uma 

contrapartida, com relação a Avenida Tancredo Neves e, eu vou explicar qual os motivos que surgiu 

e, são bem convincentes, colegas. Por quê que foi feito o calçamento com pedra irregular? Reuniram-

se os moradores, aqui nesta Casa e, eles optaram, por ser o custo mais barato. Por que naquela 

época, ha três anos e meio atrás, era mais importante nós acabarmos com o pó, que era o nosso 

grande mal do comércio do nosso município. Foi resolvida a questão do pó. Os tempos avançaram e, 

agora, vem  a necessidade, tá vindo o asfalto e, os moradores da Tancredo, eles exporam a situação: 

“Vereadores, nós vamos pagar o calçamento e, quando ir asfalta a Tancredo, que é um projeto do 

prefeito, já falou isso, nós vamos pagar, também. Nós vamos paga duas contribuições de melhoria.” E 

aí eu comecei a raciocinar da seguinte forma, quem mora na Juvenal Garcia, todo o trajeto paralelo a 

Tancredo Neves, não vai paga um ‘pila’ de calçamento. Os moradores vão receber seiscentos  mil de 

asfalto, agora, só vão paga o asfalto. Então há uma injustiça com relação os moradores da Tancredo 

Neves. Eles vão ter duas cobrança. Então qual é a alternativa? Mas os moradores foram bem claros: 

“Nós não queremos de graça.” Até por que não pode, é contra a lei. É uma contribuição de melhoria. 

A proposta é isenta o calçamento, em troca do pagamento, faze um projeto...O Executivo tem  um 

projeto de calçadas, no decorrer de toda a Tancredo e, os moradores responsável pelo custo da obra 

e, também, pela organização dos canteiros da Avenida. Então esse é um projeto interessante, uma 

ideia interessante e, até surgiu no Bar dos Tissot, ontem. E nós não iríamos onerar os moradores da 

Tancredo, duas vezes. Então os colegas analisem bem a situação, maioria das famílias tem poucas 

condições financeiras. Duas cobranças?! E eles não querem de graça, só uma parceria. O Executivo 

faz o projeto-modelo, de calçamento, do Clube à Cooperativa. Olha como vai fica a nossa Avenida? 

Bem organizada, padronizada e, aí, sim, quando cair o asfalto, quando...a nossa Avenida, os 

moradores vão paga. Então nesse sentido tem que vê, estão usando dois pesos e duas medidas, com 

relação aos moradores da Tancredo, presidente. Era isso, meu presidente e, gostaria da atenção dos 

colegas e do Executivo, com relação a esse fato. Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. 

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

vereador Diego Nascimento lhe cedeu dois minutos de seu tempo regimental. Quero aqui 

cumprimentar o presidente da Câmara, colegas vereadores, vereadora, os ouvintes da 87.9, o meu...o 

meu amigo, seu Alcides Meneghini, ex-vereador. Seja bem vindo, seu Alcides, aqui a essa Casa. Seu 

Valdir, amigo Ricardo, secretário de Meio Ambiente, seu Claimar, o Anauri, a Folha Regional, nossas 
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funcionárias aqui dessa Casa, o Roberto. Sejam bem vindos nessa noite chuvosa, mas é importante a 

chuva, também, né seu Valdir, pras plantas, pro trigo e, pras pastagem, do nosso município. Eu quero 

aqui, primeiramente, colegas vereadores, uma coisa que é o tema de hoje, sobre calçamento e, cada 

um tem uma posição aqui nessa Casa, colega Rodolfo, e não é diferente a minha. Eu fui contra desde 

que fizeram esse calçamento da Avenida, vereador Jaques, vereador Érico, presidente. Eu fui contra! 

Eu acho que quando tu faz uma obra, tu faz bem feita ou tu não faz! É a minha posição! E, outro dia, 

eu fui cobrado, vereador Jardim, ali no Armazém do seu Ernesto, por que havia uma discussão e, o 

secretário disse nessa Casa que não seria pago essa obra do calçamento aqui. Eu disse: Isso é um 

absurdo! Isso é gente que não sabe nem o que fala! E, se o secretário falo, ele cometeu uma grande 

injustiça. Por que obras pública, todas são paga. Não existe uma obra pública, dizer que essa obra vai 

ser feita de graça, não! Jamais vai ser feita de graça! E, qualquer obra que seja feita no Capão do 

Cipó. Acho bela a sua ideia, vereador Érico, ser discutido, sim. Não nego que deve ser discutido. 

Agora, que não será paga, isso é...isso, não tô aqui pra engana ninguém. Claro que será paga essa 

obra que foi feita! Se há uma possibilidade, isso aí temo que senta com o Governo e vê quanto é que 

custa. Por que é muito longe a distância e a diferença entre esse calçamento irregular, que foi feito, e 

o acesso asfáltico do Capão do Cipó. Isso custa muito mais, dez vezes mais, o asfalto. Por mais 

que seje colocado em cima do calçamento, mas tem que te uma base acessível, por que, se não, não 

vai resisti. Mas tudo não basta que nós sente à mesa e se discuta. Também, colega...o colega Diego 

já reforçou a audiência pública de Santiago. Eu acho muito importante, colegas vereadores, aqui 

nessa quinta-feira. Certamente o convite taí pra ser lido aos colegas vereadores, que é da nossa 

377. Tá ficando, novamente, é uma vergonha e, nós dependemo muito da 377, gente! Os nossos...as 

ambulâncias, saúde, depende todo dia de uma ida a Santiago leva um paciente. Eu acho que é uma 

audiência importante com o pessoal do Governo do Estado e, nós temos que reivindica, sim. Pago 

nossos impostos...nós...né? Eu acho que tá na hora, por que...só com o escoamento da safra 

aí, tá...liquido com a nossa 377. Também aqui, não poderia deixa de fala, colegas vereadores, do 

colega que deixou a Secretaria da Saúde, colega Renato. Eu acho, sim, que o Renato fez um belo 

trabalho. Botou a casa em ordem, ajeitou a secretaria e, eu tenho muito orgulho do Renato. Eu 

sempre digo isso. É uma das pessoas que a gente se sente bem em fala, por que é uma pessoa que 

trabalha com transparência, não fala de ninguém, não critica ninguém, fez um belo trabalho à frente 

da saúde. Eu digo assim ó, fez...Olha, eu me sinto orgulhoso de ter o Renato como meu amigo, meu 

companheiro e, eu sei o trabalho que o Renato fez à frente da Secretaria  da Saúde. Mas eu acho que 

a escolha do prefeito Froner foi muito correta. Acho, sinceramente! A Lisiana, eu acho que tem 

competência pra tá ali, como disse, secretário do Meio ambiente, pra cada um de vocês, que 

cruzaram por aqui e foram escolhidos. Eu sempre disse que vocês tinham competência pra tá no lugar 

que tá. E, eu tenho certeza que ela tem competência pra tá ali, sim...né? E, eu tenho certeza que ela 

vai dá continuidade ao trabalho que tava sendo feito e faze muito mais. Por que sempre quando um 

secretário entra, tem algo mais a ser feito. Tem ajustes, que cada secretário, eu acho, tem que faze 

mesmo. Eu sempre digo. Mas eu digo mais e, hoje, na reunião, discutindo com os colegas 
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vereadores, que a gente só vê coisa no Capão do Cipó. Só aqui! Por que, se sair daqui...Eu não 

posso imagina que só o Ibanez tenha essa visão. Que outros colegas não tenha. Por que eu acho que 

todos têm, vereador Jardim. Que quando pede um veículo pra ser socorrido, gente, Capão do Cipó é 

de orgulha qualquer cipoense na área da saúde. Hoje se liga de qualquer lugar do município e, a 

ambulância tá lá, ou um carro buscando. Mas, vão nos município vizinho, colegas vereadores, e vê se 

alguém vai até o Posto? Vai quando tá morrendo, ou mando o pessoal dos Bombeiros socorrer. Por 

que ambulância nenhuma faz socorro, de casa em casa. Então eu acho, vereador Jardim, que...Olha, 

nós tamo chorando, muitas vez, do que nós nem sabemos que temos na mão. Eu acho que a saúde, 

aqui, não deixa a deseja pra município nenhum e, pra lugar nenhum do Estado. É o que eu tenho a 

dize! E o que a secretária depende, de todos os colegas vereador...pode, tenho certeza, terá o apoio 

de vocês. A viagem a Porto Alegre, colegas vereadores, na audiência pública, que participei, sobre a 

Consulta Popular. Eu fui taxativo, colegas vereadores, quando tive a oportunidade de fala, lá, sobre o 

que tão devendo, ainda, pro Capão do Cipó e, pra todos os município. Eu acho que o Governo do 

Estado...foi criado a Consulta Popular, pelo Governo Olívio Dutra. Foi no Governo do PT e, hoje, o 

próprio PT não tá pagando a Consulta Popular. Por que a Consulta Popular, não é, Alcides Meneghini, 

não foi feita por mérito de vereador ou de prefeito. Mas quem escolheu as demanda pro município, foi 

o povo. Então, eu acho que mais do que justo liberarem, por que, hoje, Capão do Cipó, tem mais de 

duzentos mil atrasados, vereadores, desde dois mil e sete, tem dinheiro a recebe. E eu acho que tem 

que se paga os atrasado pra nós pode ter credibilidade de faze uma Consulta Popular em 

agosto, pra pedi o voto de cada um, pra que o dinheiro fique no Capão do Cipó. E disse mais lá, 

colega Jaques. Nós vamos do Rio Grande do Sul a Brasília, governado pelo PT. Eu acho que tá na 

hora do Governo faze algo por nós! Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

vereadora, ex-vereador Alcides Meneghini, que nos honra com sua presença, munícipes que aqui 

estão, né, a imprensa representada pelo Folha Regional. Em especial aos ouvintes da 87.9. Eu 

começo aqui, senhor presidente, então,  parabenizando a chegada desta nova secretária da Saúde, a 

Lisiane, que é filha da Terra, né e, que assume os trabalhos da Secretaria da Saúde. Onde, hoje, a 

gente parabeniza, né, não conheço o trabalho dela, como vai ser em frente a Secretaria da Saúde. 

Gostaria que ela fizesse um bom trabalho. Pode contar comigo. Mas, também, no momento que for 

pra cobrar, a gente estará, aqui, cobrando. Por que a gente sabe que muitas coisas na Saúde não vão 

bem. Daqui pra frente é outra etapa. Então, nós vamos... vamos comparar e ver o quê que se dá pra 

fazer. Sabemos que determinada pessoas, semana passada, teve na Saúde, procurou pelo secretário 

da Saúde, não se encontrava. Disseram que quem tava assumindo a pasta era o prefeito. Procurou o 

prefeito, estava viajando. Então, é esse tipo de coisa que, agora, parece que tem a secretária da 

Saúde. Senhor presidente, eu peço, aqui, que oficie a Secretaria de Obras, um pedido de 

providências,  o mais breve possível, diversas vezes eu já falei e, também, outras pessoas, outros 

colegas já tomaram esse assunto aqui, um bueiro próximo a propriedade da dona Júlia Gracieli Brum 

dos Santos. Quando chove, que nem hoje, não tem como passa. É uma sanga que tem ali, todos 
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conhecem, logo após as casi...as três casinhas que foram construídas lá e, toda sexta-feira, 

principalmente, ela tem que leva a guriazinha dela a APAE e, se pega uma chuva dessas numa sexta-

feira, nem o carro da Saúde entra lá. Também, senhor presidente, uma reposição de lâmpadas ali em 

frente ao Clube Aliança, ao lado do seu Nelson Vielmo. Faz mais de mês que tá queimada e não 

foram repor aquela lâmpada, que é na Avenida. Pedido, também, a Secretaria de Assistência Social, 

que entregue o material pro seu Aristeu, que foram lhe prometido, dez telhas de Brasilit, duas dúzias 

de tábua e, foi entregue meia dúzia de tábua. Meia dúzia de tábua, tá? Então é o seguinte ó, se foi 

entregue hoje, tudo bem. Mas ele me colocou isso ontem, pela manhã, que não tinha recebido os 

ditos materiais que tinham prometido pra ele. E ele necessita. Quero falar aqui sobre: “A União Faz a 

Força”. “ A União Faz a Força”, eu me refiro, que já estava lançado o edital de cobrança do nosso 

calçamento da Tancredo Neves. A maioria dos nossos moradores não sabia. Foram entregar 

cobranças lá em Santiago, pra moradores que tinham propriedade e terreno aqui e, os moradores, 

daqui, juntinho da Prefeitura, nossos vizinhos, não tinham recebido a sua notificação, nem sabiam o 

quê que estava pra vir pra eles. O quê que aconteceu? Reunimos a comunidade, todos os 

interessados, aí, do calçamento. Nós sabíamos que o calçamento nosso, principalmente do 

Marcelo,que eu vinha questionando quando...desde dois mil e nove, quando assumi a Tribuna, aqui, 

como vereador, que não poderia se receber essa obra,  desse estado, daqui até o Clube. Por que era 

uma obra de péssima qualidade. Era pra ser pedra irregular, colocaram cacos de pedra. Cordões 

quebrados. Outros...outras partes que nem cordões tem. Se caiu pra baixo, no bueiro, não sei. Tu 

passa ali, tu vê que não tem cordões. Os canteiro tudo mal feito. E, por quê que nós vamo te que 

paga o mesmo preço do pessoal que tem o calçamento de qualidade aqui? É discriminação com o 

Bairro Santo Antonio! E essa reunião foi mais que justa e, foi a pedido dos moradores. E eu agradeço 

aos colegas que compareceram a reunião. Agradeço a todos os moradores que vieram, hoje, na 

Prefeitura se reunir com o prefeito Elso Engleitner, dos quais fomos muito bem recebidos e, tenho 

certeza que alguma posição será tomada. Muito obrigada, devolvo a palavra à Mesa, presidente. 

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

a esta  Tribuna, eu quero ficar...fazer...ficar o registro da saída, desejar boa sorte a nova secretaria, 

um bom trabalho, E dizer ao seu Renato que tivemos grandes divergência, muito debatemos, mas o 

seu Renato nos causou uma boa admiração e respeito por duas  questão,  principalmente: uma 

pessoa de respeito e uma pessoa de diálogo. Sempre, quando chamado, o seu Renato vinha aqui a 

esta Casa e esclarecia os fatos e debatia conosco. Então fica aqui o registro, deste vereador que fala 

e, segue  em frente. E a todos os novos secretários, um bom trabalho. Mas com relação a cobrança 

do calçamento, voltando um pouquinho. O quê que é importante? Qual é  a reflexão que a 

comunidade tem que tomar...tomar conhecimento disso? Cada morador que tem terreno aqui na 

comunidade, deve participar deste debate. Ontem nós estávamos numa reunião,  até acho que foi  

pelo acalentado da hora, deve debater,  os presidentes das associações. Nós temos o caso do Clube, 

o caso da Associação Futebol Clube  e do CTG. Só eles dão mais de duzentos metros é... de 

distância de cobrança de contribuição. Isso não é pouco dinheiro, tchê. E são entidades  associativas, 
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que fica...produz um trabalho social na comunidade,  através de esporte, através da religião. E tem, 

também, o caso da Igreja Católica. Então assim colegas, o quê que a gente pede? Se reúnem e 

conversem com seus vereadores, conversem com o prefeito, conversem com o secretário e debatam. 

Acham uma solução. Agora é importante que todos se envolvam nesta discussão, só aí vão sair 

melhores ideias, como muito bem os colegas falaram. Isto que eu levanto aqui. Era isto, presidente, e 

meu muito obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu quero voltar aqui a 

esta Tribuna, pra...pra dizer que na questão do nosso secretário, ex-secretário Renato Bender, um 

exemplo de secretário. Concordo, plenamente, colega vereador Ibanez e, tenho, como representante 

da comunidade do Entre Rios, ligado a toda a minha família do Entre Rios, eu sempre disse uma 

coisa: no Entre Rios  eu não tenho amigos, eu tenho a minha família.  Lá é toda a minha família, 

vereador Ibanez. Nós não temos o que dizer da saúde do nosso Município, tá? Na frente da pasta que 

o secretário Renato Bender...olha,  fez muitos e muito pelo Entre Rios e, não só pelo Entre Rios. Entre 

Rios, poderá se dizer assim ó: “Será que nós vamos ter de novo”? Vamos ter sim! Vamos ter a 

certeza que a nova secretária dará ma atenção especial ao povo de Entre Rios. Isto eu tenho certeza 

absoluta. Na questão do recebimento dos meu colegas vereadores pelo vice-prefeito. Eu acho que o 

prefeito Froner, vereador  Ibanez, nunca fechou a porta pra ninguém. Sempre recebeu, também, de 

braços aberto e, está de braço abertos pra receber a todos meus colegas vereadores, além do nosso 

vice-prefeito ter recebido, o prefeito Froner, também, está de abraços aberto, né. E está lá em Brasília 

representando o Município, tratando das questões do Município, né.  É óbvio que um prefeito tem que 

se deslocar do seu Município e, até mesmo se ausentar por uma semana, ou até mesmo 

sequentemente uma ou duas semana. Mas ele está lá representando nosso Município. Pena que 

nenhum vereador está junto, acompanhando o prefeito Froner em Brasília. Muito obrigado Presidente. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu até quero reforçar suas palavras, vereador 

Jardim, a respeito da ida do prefeito a Brasília. Ainda hoje eu comentei isso aí, vendo na internet, 

hoje, tinha quatro mil, mais de quatro mil e quinhentos prefeito, em Brasília hoje, em gente? Agora eu 

digo uma coisa e a gente sente quando vai aqui em Porto Alegre, se tu não ir atrás dos recurso que 

estão ali...Tinha setenta e dois prefeito na reunião que eu tive agora, vereador Jardim, Diego, em 

Porto Alegre. Setenta e dois prefeito da nossa região, ali, sobre a Consulta Popular. Tem gente que 

não tá dando muito valor, mas eles tavam lá. Tem Município lá, com cem mil, cinquenta mil, mas 

tavam lá brigando para receber esse cinquenta, cem mil seu, Alcides Meneghini. Então quer dizer que 

cada...hoje a diferença, dez, vinte mil, faz a diferença. Então eles, pode ter a certeza, que eles vão em 

busca do melhor para cada Município seu. A respeito, colegas, aqui foi agendado por este colega de 

vocês, uma Audiência Pública, aqui nesta Casa, dia vinte e três de maio, às dez horas da manhã. 

Está sendo convidado todos os prefeitos do Vale do Jaguari, vai tá presente dos COMUDE, também, 

da região, os vereadores, pra nós tratar vários assuntos: Consulta Popular, RS 377 e o nosso acesso 

asfáltico. Então eu já deixo o convite, que vai ser lido aqui, a todos os nobres colegas vereadores, pra 

se fazer presente nesta Casa, que é diferencial, é uma integração entre os  COREDE do Vale do 

Jaguari. Acho que é importante, conto com o apoio de todos vocês. Meu muito obrigado, presidente, 
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devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor 

presidente, nobre colega Antonio Jardim, eu só tenho a colocar o seguinte: que em janeiro de dois mil 

e nove, quando assumimos a Câmara, precisava de uma oportunidade  pra fala com o prefeito, 

disseram que estaria de portas abertas, nós ficamos lá, tomamos um chá de banco, cansamos e 

fomos embora. Tem uma diferença entre o Froner e o prefeito Engleitner. Tem uma diferença, por que 

eu marquei uma audiência com o prefeito Engleitner, ali na Avenida ontem, pra receber os moradores 

da Tancredo Neves. E o prefeito Osvaldo, olha, alguma pessoa chega, alguma chega na prefeitura, 

cansa e vai embora. E as portas tá sempre fechada, nunca, nunca estiveram aberta. Se fosse, que 

nem antes, no governo passado, que não tinha todo aquele aparato pra chegar até o prefeito, eu até 

acredito que só batia na porta e ele podia atende. Agora tem que passar diversas portas pra chegar 

até o prefeito, né. E não é só ali tem, outros setores, também, que já fizeram os aparatos pro povo 

não chegar, né. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

Representante de Partido, PT: Eu...eu volto rapidamente, aqui, foi o vereador Ibanez que falou, que 

diz que foi a Porto Alegre  na Consulta Popular, eu acredito, Ibanez, que tem dinheiro. Eu acho que 

quem começou esta Consulta foi o Governo Olívio Dutra. Só que dinheiro nós vamo te que cobrar, 

porque a Yeda que não pagou, né? Ficou quatro anos lá e muitas coisas ela deixou de pagar. Aí eu 

acredito que o Tarso vai ter que cumprir que...que o povo do Capão do Cipó escolheu várias 

demandas, né. E essas demanda vai te que sair e, eu acredito que sai. Eu tenho uma coisa no ar, 

eu...eu sempre acreditei no secretário Renato, muitas vez eu critiquei ele aqui, porque eu não tô aqui 

pra defender secretário. Eu tô aqui pra defende o povo. E... mas eu acho que ele foi um ‘cara’, 

principalmente,  honesto nessa parte. Só que, hoje, o comentário que tem, não sei se foi todo o PP 

que falou isso, mas uns...pessoa do PP, uns, não é todos, porque a gente nunca deve...que todos são 

diferente, que diz que tiraram o Renato por incompetência, que não andava a Secretaria de Saúde. 

Então não sei qual é o acordo que ele tem com o prefeito, mas eu ouvi disso. Por que eu...eu tive na 

Saúde, hoje de tarde, e eu vi. Diz que tá bão, não tá! Por que uma senhora do assentamento, dona 

Maria  Ceni Maciel, marcou um exame, que era ontem às nove horas...dia nove que era, aliás, as 

duas horas da tarde em Santa Maria. Que, diz que, a outra vez não puderam levar. Simplesmente foi 

uma Van, por que diz que não levavam de carro. Ela ficou das quatro da manhã até as dez, da manhã 

e, ninguém avisou ela, por que diz que não podia ir com o carro, por que tava estragado. E o motorista 

Paulo, sabia, foi lá e avisou: Ó, não tem por que estragou o carro”. E teve um senhor, desde as desde 

às dez, da manhã, foi pega ficha, pra hoje de tarde, pra consulta e pegou a nove. Não sei como 

funciona! Fica o meio dia, aí, esperando pra pega uma ficha. Meu muito obrigado e devolvo a palavra 

à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Prefeito não, né colega 

Jaques? Por enquanto, presidente! Ah... agora a pouco os meus colegas falaram e, eu quero, 

também, ah...desejar uma boa gestão a nova secretária da Saúde. Eu confesso que, pra mim, foi uma 

surpresa. Mas eu...eu quero acreditar e, acho que é uma surpresa boa. Por que, se for pra melhora a 

Secretaria da Saúde, eu concordo, plenamente, com a mudança. Por que, a meu ver, o secretário 

Renato, ele não foi um bom secretário. Pra mim, como secretário, ele é um ótimo agricultor. Eu já 
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disse isso. E eu sei que é difícil trabalhar na Secretaria da Saúde. Tem coisas que...isso mesmo que o 

vereador colocou aqui, o Jaques, desses...estraga carro e coisa,  eu sei que isso acontece, e 

aconteceu na minha época, também. Só que quando acontece várias vezes no mês, no ano, na 

semana, é porque alguma coisa não tá correndo bem. Então eu quero dizer à ela, desejar boas 

vindas, uma boa gestão, que pro bem do povo do Capão do Cipó ela pode contar comigo, sim. Eu 

acredito que com os nove vereadores, aqui. Porque tudo que for pra...pra melhora a saúde, aqui no 

nosso Município, eu acho que cada vereador tem a obrigação de apoiar, de concordar, de trabalhar e 

incentivar. Ah....e, pra finalizar os meus dois minutos aqui, eu quero dize a todo o povo do Capão do 

Cipó que eu estou com a minha consciência tranquila. Sempre mantive o  nível no modo de falar aqui,  

de educação. Eu sei que vou ser sucedida, agora, pelo vereador  Rodolfo, mas eu quero deixar bem 

claro isso e, eu sei que o povo tá escutando. A minha educação sempre esteve em primeiro lugar 

aqui. Agora, se a verdade dói, aí eu sinto muito. Era isso, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Senhor presidente, colegas vereadores, colega 

vereadora. Parece que a vereadora Regina estava esperando uma resposta.  Eu até não ia nem falar, 

já tinha até esquecido. Foi bom, vereadora. Primeiro lugar parabéns a Lisiane, chegada...a Lisiana, 

né? E, também, agradecer o amigo Renato, né? O Renato cometeu alguns erros  políticos e, a Lisiana 

não vai cometer. Não vai entregar exames, em troca de voto. Não vai fazer cesariana, em troca de 

votos. Não vai fa...levar na mão a...a...a cirurgia, em troca de voto. Não vai fazer isso, mesmo!  E, 

também, acho que não vai comprar máquina de lavar roupas,  em troca de voto.  Começa por aí! Esse 

é o fato certo! Certo? Ah...a minha filha é enfermeira e trabalha em Videiras, Santa Catarina. Antes eu 

esqueci. A colega Regina na Sessão passada falou que eu disse que o prefeito era ladrão! Então, a 

senhora vai  ter  que dá, a senhora vai...já vai chegar o momento da senhora se explicar. Nunca eu 

disse isso! Eu sei muito bem o que eu falo, vereadora! Eu falo as minhas palavras! Como a senhora, 

esses dias, disse aqui, foi...chamou a atenção do colega Diego,  chamou a atenção de meio mundo 

aqui. A senhora é muito de acha que a senhora é dona da verdade e, a senhora não é dona da 

verdade, coisa nenhuma. A senhora é uma simples vereadora,  cidadã,  uma senhora que, eu acho 

que, na hora que foi aprender educação  a senhora foi comer merenda, e não teve aula naquele 

momento. Por que a senhora disse assim ó: “Hoje quero ser suave”, e acabou chamando o prefeito de 

ladrão. Então é assim: você tava o tempo inteiro, hoje, cuidando o que eu ia falar. Eu até não ia nem 

fala. Que mais? Eu...eu não sou marionete de ninguém! E você é marionete! Você responde, 

vereadora, exatamente uma pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui. O que ele lhe fala, de tarde, a 

senhora vem aqui, na Câmara, falar de noite! Ou, ele lhe fala a semana inteira, e a senhora  fala aqui! 

Essa é...esse é ser marionete! Se a senhora não sabe, eu vou lhe dizer, pra senhora. É por aí, é por 

aí que...que...que as coisas tem que ser. Eu podia falar, vereadora, no seu tempo de secretária, 

muitas coisas. Uma pessoa que ficou na COCEVIL por...esperando, ter que caminhar não sei quantos 

quilômetros, de muleta. Outro cidadão que ficou...é...numa...lá  no...na...na... na...no HUSM, em Santa 

Maria,  quatorze ou quinze dias, em cima de uma marca. Foi por que  a senhora quis? Foi por que a 

senhora perseguiu? Não, foi por que  não tinha solução! Não tinha jeito,  naquele  dia! Então, são 
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estas coisas que, a gente, antes de falar tem que avaliar. Quando você fala uma coisa, fala com 

propriedade, e não repita  aquilo que as pessoas mandam você dizer na...aqui na Câmara,  aqui na 

Tribuna. Esse é o...essa é a mensagem que tem que ficar. E, quanto a eu ter falado do prefeito, nunca 

disse isso! Eu era um coordenador de campanha, que fiz o meu trabalho, naquela época e, graças a 

Deus, saí daquele partido e tô no meu e, muito feliz. Muito obrigado e, vocês que estão em casa, me 

desculpem por esse desabafo.  Após o senhor Presidente em exercício convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da ACAMVALE, para Sessão Especial de 

Entrega de Troféu ao Vereador Destaque do Vale do Jaguari 2010 e Posse da Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal Gestão 2011/2012, dia 12 de maio, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de São 

Vicente do Sul. CONVITE, do Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, para 

solenidade de Posse da  Diretoria Gestão 2011/2013, a realizar-se às 19 horas do dia 19 de maio de 

2011, no Auditório do Sindicato Rural, em Santiago. OF. N° 183/2011, da Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização das Obras da RST 377, convidando para Audiência Pública para 

tratar sobre ação judicial já proposta pelo Ministério Público para resolver a situação da RST 377, a 

ser realizada dia 12 de maio de 2011, às 09:30 horas, na Câmara de Vereadores de Santiago. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 016/2011, dos vereadores Jaques Freitas, Érico Rosado, Jairo Charão e 

Regina Weidmann, ao prefeito municipal. OFÍCIO 073/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando 

resposta ao Pedido de Informação 010/2011. OFÍCIO 074/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando 

resposta ao Pedido de Informação 015/2011. OFÍCIO 075/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projetos de Lei 031/2011 e 032/2011. PROJETO DE LEI 031/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2011”. 

PROJETO DE LEI 032/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova redação aos dispositivos da Lei n° 

013/2011 e dá outras providências”. INDICAÇÃO 037/2011, dos vereadores Diego Santos do 

Nascimento, Sergio Seifert, Jaques Freitas, Érico Rosado, Jairo Charão e Regina Weidmann, ao 

prefeito municipal. ATESTADO N° 35/11, de ordem do deputado Cassiá Carpes, atestando que o 

vereador Ibanez Garcia esteve na data de 03 de maio participando de Audiência Pública sobre 

pendências e repasses aos municípios pelo Governo do Estado, referentes as demandas da Consulta 

Popular. MOÇÃO 008/2011, dos vereadores aos familiares de Almerinda Garcia dos Santos. MOÇÃO 

009/2011, dos vereadores aos familiares de Horizontina Flores Pinto. OF. GAB. N°. 080/2011, do 

Gabinete do Prefeito, convidando para reunião que discutirá a Implementação do Programa de 

Erradicação da Pobreza Extrema no Estado, bem como a relação com os municípios, a realizar-se dia 

13 de maio de 2011, às 14 horas, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Após o senhor 

presidente em exercício convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 030/2011, do 

Executivo, que “Cria o Cargo em Comissão ou Função Gratificada de Assessor da Secretaria 

Municipal de Saúde ‘CC 2’ ou ‘FG 2’ e dispõe sobre as atribuições no âmbito da Lei Municipal N° 

034/2002 de 14 de julho de 2002, e alterações posteriores e dá outras providências”, sendo que a 

vereadora Regina Weidmann pediu vistas de tal projeto, pois não justifica a criação de mais um cargo, 

sendo que já tem pessoa trabalhando nessa área, e o consequente aumento na Folha de Pagamento, 
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pois em dezembro de 2010 estava em 32% e agora está em 44,5%. Após o senhor presidente em 

exercício coloca em votação o pedido de vistas, vereador Erico Rosado a favor, vereador Ibanez 

Garcia contra, Jairo Charão a favor, vereador José Rodolfo de Brum contra, vereador Diego 

Nascimento contra, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador Antonio Jardim contra, portanto o 

pedido de vistas foi reprovado por 04(quatro) votos contra e 03(três) votos a favor. Após o senhor 

presidente põe, novamente, em votação o PROJETO DE LEI 030/2011, vereador Diego Nascimento a 

favor, vereador Erico Rosado contra, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Antonio Jardim 

a favor, vereador Jairo Charão contra, vereadora Regina Weidmann contra, vereador Ibanez Garcia  a 

favor, portanto o Projeto foi aprovado por 04(quatro) votos a favor e 03(três) votos contra. PROJETO-

SUGESTÃO 001/2011, do Vereador Jairo Charão, que “Dispõe sobre a instituição da Tarifa Social da 

Água no município de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

016/2011, dos vereadores Jaques Freitas, Érico Rosado, Jairo Charão e Regina Weidmann, ao 

prefeito municipal, vereador Erico Rosado a  favor, vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Jairo 

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

Diego Nascimento contra, vereadora Regina Weidmann, portanto foi aprovado por 04(quatro) votos a 

favor e 03(três) votos contra. MOÇÃO 008/2011, dos vereadores aos familiares de Almerinda Garcia 

dos Santos, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 009/2011, dos vereadores aos familiares de 

Horizontina Flores Pinto, aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente em exercício solicita 

aos colegas que façam a escolha do Vereador mais Atuante do Ano de 2010, para ser agraciado em 

evento da ACAMVALE, dia 12 de maio de 2011, sendo que o senhor presidente em exercício citou o 

nome do vereador Sergio Seifert e todos foram unânimes na escolha do nome. Após o senhor 

Presidente em exercício convida a todos para a próxima Sessão que será dia 17/05/2011,  no mesmo 

horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente em exercício 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, 10 de maio de 2011. 

 

 

 

 


