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ATA N° 22/ 2011 (Ordinária) 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho 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 

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 21/2011, da Sessão Ordinária do dia 

14/06/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

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

comunidade que se faz, aqui, presente, nossa saudação. Mas presidente, hoje a gente vem aborda 

um assunto chamado Ação Premiada. O que que é o chamado Ação Premiada? É um programa 

desenvolvido pela Secretaria da Fazenda, junto ali com o setor de arrecadação, que visa, 

essencialmente, que a população do município na hora que efetiva uma compra em qualquer 

estabelecimento, aqui do...da nossa cidade, ou do interior, peça a nota fiscal. Ao pedir a nota fiscal ela 

vai tá contribuindo com os impostos do nosso município. Mas o interessante disso tudo, é que esse 

programa é focado, principalmente, pros alunos, pros nossos jovens. E é pra ele o foco do nosso 

programa. A cada cinquenta reais de compra, que apresenta nota fiscal ali na Prefeitura ou nas 

escolas que são cadastradas, ele recebe uma cartela, e essa cartela concorre a uma série de 

prêmios. Dentre eles o primeiro lugar é um refrigerador, segundo, um televisor de 29”, terceiro, um 

videogame, quarto, um microondas, quinto, um aparador de grama. E há, também, aquelas escolas 

que mais se esforçarem pra campanha, concorrem a um notebook. Há, também, uma frase do nosso 

município. Quem escolher a melhor frase, envolvida com a Ação Premiada, vai ganha um violão 

acústico. Pra quem fizer a melhor...a melhor redação, envolvendo a questão de tributos, a questão da 

Ação Premiada, a importância dos impostos, pra manter as atividades do nosso município, como 

saúde, educação, transporte, ganha uma bicicleta 18 marchas. Mas qual é o intuito principal? É 

através desse programa envolver a comunidade da importância dela, quando chega ao 

estabelecimento, pedi a nota fiscal. Esse é o mais importante. O asfalto, as estradas patroladas, o 

atendimento do Posto de Saúde, as obras que tem no município, são pagas através do...da 

arrecadação de impostos. E vem através do pedido, do simples pedido, da nota fiscal, senhores. 

Então, senhores, é importante que a comunidade quando vá fazer uma compra, quando vai no posto 

de combustível, não interessa o valor, vai abastecer sua moto, vai abastecer seu carro, vai abastecer 

o trator, peça a nota fiscal. Quando for compra o rancho, peça a nota fiscal. Nós estaremos exercendo 

a nossa cidadania. Isso é facultado em lei, inclusive. Então assim, presidente, essa Ação Premiada 

vai ser sorteada lá no final do ano. A Prefeitura, tá sempre ali, o setor de arrecadação, distribuindo 

cartelas, troca cartelas nas escolas, e, também, ali no setor, na Secretaria da Fazenda. E é um...é um 
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projeto interessante, por que tu entrega a nota fiscal e concorre a prêmio. Isso favorece aos 

estabelecimentos comerciais a emitir a nota fiscal, também. Então, presidente, é um programa 

importante e merece atenção de todos os colegas, que fomentem isso perante a comunidade. E 

incentive. Por que é comum as pessoas irem faze a compra e não pedi a nota fiscal. Então, isso é 

importante, presidente. E fica, aqui, o registro, presidente. Demais, era isso, presidente. Até terça-feira 

que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador fica com nove minutos, 

sendo um minuto cedido pelo vereador Sergio Seifert, um minuto cedido pelo vereador José 

Rodolfo de Brum e dois minutos cedidos pelo vereador Diego Nascimento. Presidente, colegas 

vereadores, vereadora, comunidade que nos dá a honra da presença, e funcionários dessa Casa. Em 

nome do secretário Alexandre, cumprimento os demais funcionários dessa Casa. O jornal A Folha, 

também, que faz a cobertura da Bancada e dos colegas vereadores. E a 87.9, que a partir das nove 

horas está levando os trabalhos dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, tenho, aqui, em primeira 

mão, um pedido, até já foi passado à Secretaria de Obras, do reparo na estrada lá do seu Valmir 

Bender. Ali perto do antigo CTG de Areias, ali, e o seu Arno, que me fez esse pedido, que a estrada é 

uma estrada arenosa, mas tem bastante buraco. Então que seje feito um reparo naquela estrada que 

dá sentido a vários moradores daquela comunidade. Cedo o aparte. O senhor presidente diz: Quer 

um minuto meu? O Vereador diz: Aceito, presidente Sergio. Um minuto, mais, dão pra mim, cedido 

pelo....O senhor presidente diz: Mais dois cedidos pelo Diego. Oito. O vereador diz: Então tá, 

obrigado aos colegas vereadores. O vereador Rodolfo diz: Mais um minuto meu. O vereador diz: 

Obrigado, colega Rodolfo, por mais um minuto cedido, também. Então são nove minutos. Então, que 

seje feito um reparo, colegas vereadores, naquela estrada do seu Valmir Bender, ali, reforçando 

essa...esse pedido. Também, colegas vereadores, eu coloquei um pedido, que até liguei pros 

deputado sabe se havia uma...uma posição a respeito de eu consegui uns ...uma quantia de 

canalização pra se coloca água nos moradore, presidente, aqui do município do Capão do Cipó. Que 

eu entendo, secretário do Meio Ambiente, que taí, que são moradores, apenas um morador. Fica até 

difícil o vereador vim aqui reivindica. Quando é uma comunidade, parece que fica mais fácil o...o 

vereador vim a essa Casa e solicita que se leve água a vários moradores. Mas como é...é um 

morador em cada região, se torna difícil. Mas eu, já várias vezes, fiz esse pedido, aqui nessa Casa, 

vereador Jardim, e colegas vereador Diego e Rodolfo, é a respeito do seu Lori. De novo, hoje, 

encontrei ele, e ele me pediu, encarecidamente, o empenho, não somente de...de mim, presidente, 

mas de ambos os vereadores, e secretário, pra que leve água potável a ele. Não no inverno, como diz 

ele, que tem uma vertente. Mas, hoje, essas vertente, secretário, em roda, são tudo lavouras, né? E 

ele tem uma família grande, tem criança pequena. Então, ele pediu, encarecidamente, o empenho dos 

vereadores, pra que seje levado água. Aqui da esquina do Pedro Zucoloto, ou ali, logo adiante do 

seu... como é que é o nome, vereador Jardim, do...do seu Elton Bruismam, né?  Que tá ali a água. 

Fica o quê? Mil e quinhentos metro, até a propriedade dele. Mas se não haver o empenho...deve dá, 

né, colega Jaques, um mil metros? É? É? Então...que, eu acho que tem que haver o empenho de 

todos pra que aquela família seja atendida de água potável. E outra família no Carovi, e faz horas que 
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me cobra a água dele, é o seu Neri Becker, lá. Que, também, não tem água potável, é de vertente, de 

açude. Posso dize de açude que ele vem pegando água. Então, encaminhei um projeto ao deputado 

pra vê se consigo uma emenda pra canalização de...de canos. Que o maior problema, hoje, é os 

canos. Então, bom vê se...se, em breve, a gente tem uma solução. E até fiz o pedido a várias 

empresas particulares e houvesse o pedido de uma doação pra que se eles colocassem água nessas 

propriedades. Também, colegas vereador, outra coisa que vem a essa Casa, e eu tenho certeza que 

tem o empenho de todos os colegas vereadores, é a respeito de uma emenda deixada no ano 

passado, no PPA e na LOA, de trinta mil reais, pra Assistência Social, pra construir, ampliar aquelas 

casas, que no governo passado foi feito já uma parte, e tem moradores necessitando da ampliação 

daquelas casas, né colega Jardim? Tanto no Entre Rios, como no Capão do Cipó, no Carovi. São 

meia dúzia de casas. E eu quero, vou faze um pedido, oficia o secretário da Assistência Social, pra 

que passe pra nós, qual é o destino que foi tomado dos trinta mil deixados por essa Casa, o ano 

passado, pras ampliações dessas casas. E eu quero uma solução do que foi destinado, aonde foi 

aplicado os trinta mil deixados pelo Poder Legislativo. Por que várias família me cobraram, e tem 

família aqui da sede do município que, realmente, tá precisando ampliação dessas casa. Não tem 

como o inverno, fica dentro de uma peça, seu Valdir. Eu acho que é muito pequena, né? Então, a 

gente tem que faze o empenho pra que esse projeto saia do papel. O projeto, eu quero agradece ao 

Júnior, tá pronto. O Júnior fez o projeto, entregou na mão do secretário, e até agora não houve uma 

solução concreta do que deve ser feito. Também, presidente Sergio, a gente vê no discurso, que 

ouve, de colegas vereadores, na rádio. E eu quero dizer ao senhor, que o senhor tem parte disso, 

nessas casa que tão sendo...foram construída, e vão ser entregue a comunidade do Capão do Cipó. 

Que o senhor e o Elso Engleitner, eu acho que a administração, sim, claro que tem que ser junto. Mas 

a gente tem que vim nessa Casa reconhece os mérito de quem conseguiu a emenda, colegas 

vereadores. E eu acho que, às vezes, as pessoas cometem injustiça quando, às vez, façam 

comentários, em rádio, que, às vez, não são a verdade dos fatos. E eu até não entendo nem o motivo 

qual é. Por que a gente diz assim, quando consegue uma emenda, quem mais tem mérito da emenda, 

é o próprio povo. Por que o povo vota no deputado, deposita confiança no deputado, e o povo tá 

recebendo, apenas, os voto que ele mesmo depositou, né presidente? Não...eu...eu...eu sempre digo, 

é o mérito, é do povo. Por que as conquista é pra eles mesmo. O retorno que o vereador tem de uma 

emenda de um deputado, é pra ele mesmo. E, às vezes, a gente vê as pessoa ir pra uma rádio faze 

comentários que não levam a lugar nenhum. Por que o povo não é bobo. O povo sabe quem trabalha, 

é quem consegue a emenda. E...e quando vem, vem pro interesse da comunidade do Capão do Cipó. 

Eu quero dize isso. Mais uma coisa, também, mais...espero que em dez dia, hoje o Júnior colocou pra 

nós, que em dez dias, tá começando as obras em frente à Câmara de Vereadores, do calçadão. Que 

bom! Espero que, realmente, comece essas obra, que foi uma emenda conseguida junto a um 

deputado que eu não quero nem faze comentários aqui. E o restante dessa obra, foi noventa mil 

deixado pela Câmara de Vereadores. E é mérito, colegas vereadores, de todos vocês. Por que, que 

cada um não fizesse a sua parte, não teria sobrado noventa mil pra devolve ao...ao governo 
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Municipal. Então, o mérito não é do Ibanez só, é o mérito de cada um de vocês, que economizamos, 

deixamos e vamo vê essa obra concluída, vereador Rodolfo, em frente à Câmara de Vereadores. Eu 

acho que é um mérito de todos. Também, quero aqui, presidente, dize dum convênio que tá sendo 

firmado entre o SINE de Santiago e a Prefeitura Municipal do Capão do Cipó. Eu acho que é de 

imensa importância esse convênio, que vai vim a essa Casa pra ser aprovado. Que esse convênio é 

que as pessoa vão tira Carteira de Trabalho e o Seguro Desemprego será feito no município do 

Capão do Cipó, e não mais em Santiago. Uma vez por mês. Vai ter uma data fixa, aqui, e a pessoa, 

em vez de ir a Santiago, as pessoas do SINE vão vim aqui para atende a demanda e os interesses do 

Capão do Cipó. Presidente, devolvo a palavra à Mesa. Meu muito obrigado, e volto no meu tempo de 

líder da Bancada. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, 

demais colegas vereadores, vereadora desta Casa, munícipes que, novamente, nos honram com as 

suas presenças. Em especial a todos os ouvintes da Cipoense FM, que nesse momento nos escutam. 

Senhor presidente, eu começo pedindo que a Secretaria do Meio Ambiente, e o nosso secretário do 

Meio Ambiente está aqui, que faça a retirada de animais mortos que existe após o Clube Aliança até a 

Inducalca. São três animais que estão ali na sarjeta, outros no barranco. E que, certamente, após 

essa chuva, quando clarear, que vir o sol, mau cheiro irá deixa pra toda aquela comunidade, ali 

próxima. Então pedimos que a Secretaria do Meio Ambiente proceda à retirada desses animais. 

Também que a Secretaria de Obras providencie o patrolamento e encascalhamento no trecho do 

assentamento Nova Esperança, bem próximo da entrada do senhor Ricardo Franciskiewisk, até a 

propriedade do senhor Paulo Stiler. Que é uma rampa, o transporte escolar, às vezes, não sobe ali, e 

o caminhão do leite, também. Então, além de patrola, precisa empedra. É um pedido que nos faz aí o 

seu Paulo Stiler. E que seria fácil. De repente com uns três caminhões de terra...de pedra, taria 

resolvida a situação. Também, senhor presidente e colegas vereadores, todos nós somos 

conhecedores do po...pro...problema que está ocorrendo na Inspetoria Veterinária de Capão do Cipó. 

Nós precisamos, eu trabalho na Secretaria de Agricultura, a Inspetoria é anexa, ali. Então, os 

produtores estão reclamando, diariamente, sobre a emissão de GTA, sobre a emissão dos seus 

extratos de produção, pra leva ao banco, encaminha financiamento, atualizações de fichas, 

lançamento de vacina, as regularizações de cadastro, que é tudo informatizado. E, hoje, a 

precariedade da internet, ali na Inspetoria Veterinária, é brincadeira. Os produtores estão indignados, 

tendo que se deslocar com caminhões carregados, às vez. Às vezes chegam com o caminhão 

carregado, não consegue tira a GTA, tem que se dirigir a outra cidade aqui próxima, Santiago, Jóia, 

Bossoroca, como já aconteceu diversas vezes. Então todos nós somos conhecedores disso aí. 

Pedimos que o nosso presidente providencie, o nosso presidente, também, sabe desse caso. E reúna, 

reúnam-se com o prefeito e acham uma solução, o mais breve possível, pra essa situação. Também, 

nobre colega Ibanez, me associo ao pedido da água lá pro seu Lori. E vejo que aqui entra, 

novamente, o projeto 037, nesta Casa, pedindo devolução de vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e 

nove reais, né? Que seria destinado a redes de água do assentamento Nova Esperança. Então, esse 

projeto vem pra devolver recursos de água, sendo que no nosso município, nós estamos precisando 
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investir em distribuição de água. Isso aí assim ó, o projeto 028, que tratava do mesmo assunto, ele foi 

reprovado nessa Casa. Agora retorna o 037, que é o mesmo projeto. E que, pelo que consta, ele não 

foi retirado de pauta. Não foi pedido a retirada do projeto. Ele foi votado e foi reprovado. E o nosso 

Regimento Interno, né, no Capítulo V, § 4° diz que não poderá ser reapresentado na mesma Sessão 

Legislativa, salvo mediante requerimento subscrito pela maioria absoluta dos membros da Casa. Só 

que já foi à votação. E eu posso adianta aqui que meu voto, novamente, será contra a devolução de 

recursos, que está fazendo falta pra nossa comunidade. Devolvo a palavra à Mesa, senhor 

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

vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz presente, secretário, presidente do Sindicato 

dos Funcionários, e demais pessoas, e a 87.9. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou, 

rapidamente, pedi, fala aqui, pedi desculpa ao Eder. Ele...fazia duas Sessão que ele tinha me pedido 

pra mim fala duma parada de ônibus e eu não tinha pedido, que é lá na...no Passo de Areia. Diz que 

ele veio, falou com o secretário de Educação, o gurizinho dele, é longe pra ele vim na estrada, e, até 

hoje, não fizeram. Eles disseram que iam faze, faze e não faz. Já tá...O vereador Diego diz: Como é 

que é o nome? O vereador torna a palavra: Eder da Silva. É lá perto do seu Irineu ali, perto do 

Chuchu ali, que era o...bem próximo ali. E...que faz...por que uma parada de ônibus é baratinho pra 

faze, principalmente de tijolo. Que é duas folha de Brasilit, uns dois saco de cimento e uns trezentos 

tijolo. Tu faz num dia e resorve o problema de muitas pessoa, que agora tá entrando o inverno. E 

a...no assentamento, também, que tem umas quantas parada que prometeram. Não sei se vão faze. 

Mas tão ali. E...arrecém os funcionário me ligaram, me pediram pra mim fala, e eu vou fala aqui. Que 

tem o irmão do coordenador de estrada, tá fazendo a cozinha deles de ambergue, pra dormi de noite, 

lá. Enche a cara de cachaça e sai dormi na...Não sei se é...Isso eu sei que a Secretaria de Obras, lá 

embaixo, eu acho que a cozinha é dos funcionário das Obras, não pra pessoas dormi, principalmente, 

bêbado. Por que a verdade é essa! Passa bêbado pelas estrada. Que ache um lugar e vai dormi, não 

no pátio público. Diz que fez escarceis dentro da cozinha, lá. E lá tem uns quantos funcionário que 

depende da cozinha. Ficam ali durante o dia, quando...Então eu acho que...Não sei o que tem que 

faze, mas tem que toma arguma providência. Vereador Ibanez, tu me falou de uma rede de água. O 

Lori, esses dia eu já falei, ele me falo, também. Eu falei nessa Tribuna. Mas é simples de resorve o 

problema do Lori, e tá nas mão de vocês, vereadores, que são da situação. É simples! Por que tudo 

que acontece dentro do município depende dos vereador, não do prefeito. O prefeito manda pra cá. 

Ele joga, os vereador que se vire. Cada cargo que se cria aqui, quem cria é os vereadores. E daí a, 

principalmente a população, de fora, eles não cobram muito do prefeito. Eles cobram de nós, 

vereadores, que votemo o projeto. Por que é nóis que autorizemo faze isso, faze aquilo, despesa e 

não despesa. Aqui tem esse projeto, de novo, o 035, que o salário é novecentos e trinta e nove, 

assessor não sei do que lá, zero um centavo. Com esse salário dá pra compra os cano pro Lori, dum 

mês de salário, do cara esse, que não...não tem necessidade de ser criado esse cargo. Dá pra 

cria...compra todos os cano e bota rede de água...rede de água pro Lori. E assim pra muitas pessoa. 

Imagine doze mil, treze, num ano, dá pra compra argum metro de cano PVC, e bota água. Que o 
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maquinário tem pra faze o valo. Então, é simples. Mas era isso. Eu quero, também, aqui, rapidamente 

presidente, convida toda a população de Capão do Cipó, principalmente os filiados do Partido dos 

Trabalhadores, não filiados e simpatizantes, dia vinte e cinco, nóis temo um almoço com o presi...que 

era nosso ex-governador. Pra nóis vai se sempre governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Que 

nóis existimo aqui, Capão do Cipó, graças a ele. Que ele que deu o canetaço lá. Por que se não, não 

tinha saído até hoje. Todos que trabalham e ganham seu salário, ele botou, tem um dedo dele lá. Vem 

ele, o deputado Marcon, que é Federal, deputado Estadual Edegar Pretto e deputado Valdeci Oliveira, 

Estadu...que são Estadual. Dia vinte e cinco. Então o pessoal teje convidado aí. Vai ter um almoço ali. 

E tem transporte, também, nos assentamento. Sai as dez hora da Sepé, vem na 14...na Nova 

Esperança, 14 de Julho e Santa Rita. Vai ser aí no Clube Aliança. Pessoas simpatizantes, não filiado, 

quem queira participa da reunião, vai ser uma reunião aberta ao público, que teje convidado. Então, 

era isso, presidente. Eu volto no meu tempo de liderança. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM 

(PP): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao 

vereador Ibanez Garcia. Senhor presidente da nossa Câmara, vereador Sergio, colegas vereadores, 

colega vereadora, comunidade que está aqui conosco, compadre Giovani, presidente do nosso 

Sindicato, demais funcionários públicos, secretário. E, vocês que nos acompanham nas suas casas 

através da rádio 87.9, a nossa Cipoense FM. Os nossos assuntos, hoje, os meus assuntos, são 

amenos. E depois, no tempo de liderança, eu comento sobre a questão da devolução do recurso da 

água. Hoje nós fizemos um almoço lá na escola, compadre Giovani, pra professora Lígia. Ela está, a 

partir de hoje, oficialmente em processo de aposentadoria. Excelente profissional. Uma professora da 

mais alta competência, que depois de cinquen...de trinta e dois ou trinta e três anos de serviço, está 

encaminhando sua aposentadoria. Que a professora alce novos voos. É o que nós desejamos, e que 

a competência dela, certamente, vai levar pra ela. A nossa equipe, lá da Escola Macedo Beltrão, 

professora, e eu sei que você vai estar nos ouvindo, é....sente a sua saída de lá. E, principalmente, os 

seus alunos. Mas, essa é a vida! Essa semana eu participei de um seminário, juntamente com o 

secretário de Educação na cidade de São Vicente, representando as escolas estaduais do nosso 

município, aonde estivemos reunidos com a Promotoria Especial que foi criada para a  educação. Ela 

abrange todos os...todos os nossos municípios, aqui, do Vale do Jaguari. São vinte e poucos 

municípios que essa Promotoria abrange.  E vai discutir aqueles assuntos que fogem da alçada do 

Promotor local que, no caso nosso, é Santiago. E vai nos auxiliar, e muito. Foi uma reunião produtiva. 

Passamos o dia inteiro discutindo causas e coisas envolvidas na Educação. E isso é importante, 

quando se discute Educação. Por que é na Educação que as transformações acontecem e fazem as 

transformações existirem, e as pessoas poderem crescer aqui. Não só no Capão do Cipó, mas em 

qualquer lugar. Eu queria manda um...um abraço pro seu Sinval Lima, pai do nosso secretário, que 

sempre nos escuta e faz comentários sobre o nosso trabalho. Eu fico sabendo pelo Henrique, às 

vezes ele comenta. E não só ele. Mas, em nome do seu Sinval, que hoje, eu até, hoje de tarde fiquei 

sabendo de uma história. Então, seu Sinval, eu acho que o vereador, e vocês que estão em casa, tem 

que faze o papel de vereador. Aqui eu escuto fala do povo, de defende o povo, de...Esse é o papel 
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pra que nós fomos eleitos. Sem conta a fiscalização, a ação a favor ou contra o prefeito. Mas sempre 

tendo em vista aquilo que é melhor, seu Valdir, pro nosso município. Aquilo que é, realmente, 

é...interessante pro nosso município. E eu tenho compadre, professor Olavo Naice, já esteve aqui 

nessa Câmara, que passou aqui, sem eu saber, a serviço da URI...já estou encerrando, presidente... e 

ele se espantou com a beleza de Capão do Cipó. Então, é...a emancipação, eu escutando antes fala, 

foi importante. E cada vez que vem uma pessoa de fora que, ocasionalmente, visita Capão do Cipó, 

se dá o valor do que nós temos, aqui, na nossa mão. Eu retorno, presidente, no tempo de liderança. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite senhor presidente. 

Boa noite meus colegas vereadores, população que nos prestigia, hoje. E em especial o boa noite aos 

ouvintes da 87.9, que a partir das nove horas da noite estarão nos ouvindo. Ah... em primeiro lugar, eu 

gostaria de falar da festa junina da Escola Júlio Biasi, que foi no sábado. Foi assim, uma festa muito 

bonita, muito bem organizada. Eu achei interessante os professores, ah...o secretário da Educação 

participa da dança lá com...com os alunos. E a...a...queria dá os parabéns a diretora, Ana Paula, pelo 

excelente trabalho, juntamente com as demais professoras. Então, a Escola Júlio Biasi está de 

parabéns. E aos pais que foram prestigiar. Eu acho que a gente tem que prestigiar a escola do 

nosso...do nosso filho, aonde a gente deixa a maioria do tempo, né? E segundo lugar, eu gostaria de 

comenta alguma coisa a respeito da reunião, hoje de manhã, aqui referente a...ao pagamento do 

calçamento. As parcelas, de como a...a administração vai cobra isso aí. Ah...em primeiro lugar, eu 

senti...ah...falta da comunidade, de se faze presente aqui. Por que eu acho que, quando é...é o direito 

de cobra, a comunidade cobra. Mas na hora que a gente precisa, os vereadores precisam da 

comunidade, aqui junto, pra briga junto conosco, pra defende os direitos, e eu digo direitos, por que o 

cidadão, também, tem deveres né? Então, a gente sentiu falta da comunidade aqui. A opinião dos 

vereadores ficou em quarenta e oito parcelas, foi dada até pelo presidente Sergio, que fosse 

parcelado em quarenta e oito. Mas a administração ficou de ver a parte legal, a parte jurídica dessas 

quarenta e oito parcelas. Eu...resultando que eu acho que vai acaba, mesmo, em trinta e seis vezes. 

E...eu queria comenta, também, a respeito das criações de cargos que estão vindo aqui pra Câmara. 

Esse 035, aqui, que...que cria...ah...o cargo em comissão ou função gratificada de supervisor de 

limpeza pública, CC 2 ou FG 2, novecentos e pouco...novecentos e poucos reais, o salário. Assim ó, a 

minha preocupação, como vereadora, é assim ó, nós estamos antecedendo um ano eleitoral, um ano 

político. Então, deu-se pra notar que já começou as criações de cargos. E isso me preocupa muito. 

Por que, agora, eu estava lendo ali, entre CCs e estagiários, nós temos mais ou menos cinquenta e 

quatro pessoas trabalhando na Prefeitura. Que dá um total de salário, por mês, de setenta mil reais, 

por mês. Fora os concursados da Prefeitura. Eu não estou dizendo que a administração não precisa 

desses que estão ali. Mas eu acho que já é o suficiente. Não preci...esse cargo aqui ó, a justificativa 

do Gabinete é, olha: “Tal criação do cargo é importante no sentido que o supervisor, entre inúmeras 

atribuições, irá supervisionar e chefiar a equipe de operários que prestarão serviços de limpeza 

pública em nosso município, tais como roçadas, capinas, podas de árvores e demais serviços que 

embelezarão a nossa cidade”. Mas, gente, isso não tem cabimento, coloca uma pessoa pra fica 
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cuidando, olhando outra poda uma árvore? Esse dinheiro, eu acho que a gente teria que emprega na 

saúde, na educação e obras, que estão fazendo falta, sim. Nesses CCs, e os estagiários, a Prefeitura 

gasta, mais ou menos, oitocentos e quarenta mil reais, por ano. Fora décimo terceiro e férias. Quase 

um milhão, só em salário. Então, basta! Chega de criação de cargo!  Eu acho, e quem tá me ouvindo 

tem que sabe, que esses cargos não são precisos. Passou um aqui, agora a pouco, pra saúde, que 

não era preciso. Eu fui secretária e posso prova que não é. Então, a gente tem que presta atenção no 

que tá votando, no que está aprovando. Esse dinheiro vai faze falta em outro lugar. Era isso e eu 

devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-

presidente.VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu 

um minuto de seu tempo regimental ao vereador Ibanez Garcia. Colegas vereadores, vereadora, 

público, aqui, presente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar vim a...quero vim agradecer um pedido 

que eu fiz ao Robson da água lá da...da minha terra, lá embaixo, o seu Nildo. Fazia quinze dias que 

estava sem água, daí hoje, ele...o Robson mandou o pessoal lá, não resolveram o problema. Daí, 

hoje, ele teve que ir lá e resolveu. O Nildo tem um filho que tem problema de pulmão, tomando banho 

de sanga e coisa, nesse inverno. Então, eu queria deixa o agradecimento ao Robson, que eu falei 

com ele, pouco tempo ele tava lá e fez, arrumou aquele poblema. Também, agradece o Júnior sobre 

as...as planta das casas. Das treze casas que...daqui do dinheiro da Câmera que a gente fez...vai dá 

pra faze treze casas e, acho que vão sobra um...de quinze a vinte mil, ainda, pro governo. Isso aí 

vamo deixa em caixa, não...não...de repente pode dá uma coisa que a gente vá precisa ocupa. Então 

vai fica esse dinheiro em caixa. E sobre o rádio, vereador Ibanez, o mérito do Westphalen que...esse 

foi todo seu, os cem mil, que ninguém comento no rádio. Isso aí foi o vereador que conseguiu. Eu não 

ia...até não ia nem comenta, mas aquele...das dez casa que eu e o Elso Englaitner conseguimos. Nós 

conseguimos dez casas. O prefeito, que eu sempre gosto de bota as coisas bem no limpo, não é 

como tão falando aí que foi o prefeito que conseguiu. O prefeito emendou mais três casas no mesmo 

projeto, que daí veio treze. Mas ele conseguiu três. Eu e o Elso que conseguimos as dez. Que fique 

bem claro, aqui, que...pra não ficarem essa...essa polêmica. Que...dizendo que um pega casa, outro 

dizendo...Mas não é assim! Eu acho que o vereador Ibanez, aqui, tem razão quando vem fala aqui 

que tem gente que vai pro rádio e, na verdade, vai menti. Nós, também, vamo usa a...a rádio, aqui, a 

87.9, pra...nós podemo usa a hora que nós quise, aqui. Usemo, tá aqui na Sessão, graças a Deus, 

temo...a Casa tá fazendo, passando essa...sempre, pra nós, aqui. E, dizer, também, sobre o projeto 

035, vai ser retirado, hoje. Que foi comentado que vai ser retirado. Mas, com certeza, já sabiam que 

eu não ia vota. E eu não aprovo esse projeto, que eu falei com o doutor Gustavo. O doutor Gustavo, 

até acha que é ilegal esse projeto, desse tipo de cargo. Então, quero deixa bem claro que acho que 

vai ser um dos motivo que esse cargo não...não vai passa. Podem dize que fui eu que não...não...não 

aceito criação de cargo. E não aceito mesmo! Tem um horror de cargos, e eu tô contra, e vai ser por 

causa disso que vão tira fora esse cargo. Era isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero 

cumprimentar, aqui o senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que se faz 
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presente, nos prestigiando na noite de hoje. Cumprimento o Otaviano, também, lá do Entre Rios. 

Estamos juntos aí na...até a Câmara de Vereadores. Eu gostaria aqui, senhor presidente, e pedir 

a...ao Executivo Municipal que providencie um ofício, ou até mesmo uma visita, ao Gabinete da...do 

deputado Chicão, em Porto Alegre, pois o deputado Chicão é o novo presidente da Comissão de 

Agricultura, vereador Ibanez. Então, nós temos tudo nas mãos, basta nós vereadores, Executivo, 

agiliza e nós ir até o encontro do deputado Chicão pra que nós pudesse, talvez, conquista o 

reativamento do RS RURAL, pra que viesse, novamente, fortalece as pequenas propriedade, 

vereador Ibanez. E eu entrei em contato ontem, portanto, com o chefe de gabinete do deputado 

Chicão. Ele me disse que, tanto o gabinete como a Secretaria do Estado, está de portas aberta pra 

recebe a comissão, aqui, baseada por ele, lá em Porto Alegre. Ele aciona, lá, marca uma audiência, e 

nós temos tudo pra nós ir até Porto Alegre, ou o Executivo, tentar reativa ou faze uma...uma...nova 

forma de nós conquista para o pequeno produtor, o adubo e o carcário. Essa é uma iniciativa nossa, 

vereador Ibanez, aqui, e eu, ontem, entrei em contato com o chefe de gabinete do deputado Chicão, 

né? Então, é...portanto, reativa o programa RS RURAL. E, também, gostaria que o secretário da 

Agricultura do Município colocasse em prática, também, é... o Fundo Rotativo, né? E já estamos aí já 

chegando o segundo...terceiro ano de administração e, até, por enquanto, até hoje, não vi, ainda, 

colocar em prática o Fundo Rotativo no Município, né? É muito importante, é...para nós. Também 

quero pedir, aqui, ao secretário da Assistência Social, que tome providências em verificar o 

andamento das famílias lá do Passo do Tibúrcio, dos areieiros, aquelas pessoas que não tem, ainda, 

talvez documentos, ou que está faltando documentos pra receber a sua luz elétrica. Então, acho que a 

Assistência Social, tem que toma as providência. A Assistência Social do Município tem que para de 

fica sentada. Está na hora de saí verifica a necessidade das pessoas. Os anseios das comunidade. 

Eu não estou aqui pra tapa o sol com a peneira, como muitas vez fui criticado, aqui, nessa Casa! Eu 

estou aqui pra fala! Por que eu não estou aqui pra bajula secretário nenhum. Estou aqui pra leva o 

anseio às pessoas do interior e da cidade, né? E que o Executivo providencie, o mais rápido possível, 

a luz elétrica nas quatro casas aqui da cidade, vereador Ibanez. São pessoas que tão necessitando 

de uma moradia. O inverno se inicia hoje, vinte e um de junho, presidente Sergio, né? Então, está aí, 

nós temos que agiliza esse trabalho. Nós temos que agiliza é...e...é...o bem estar da população. 

Então, nós precisamos que a Assistência Social é...ande o mais rápido possível, né? Chega de está, 

vamo dizendo assim, é... praticamente, somente, ficando na sua Secretaria, e não sabendo das 

necessidades. Também, coloquei ao senhor prefeito, hoje cobrei, novamente, a residência do seu 

Áureo Vicente , lá no Entre Rios. Cobrei, novamente, do Executivo, hoje, né? Cobrei da Assistência 

Social. E eu quero o andamento o quanto antes dessas família. Tenha dó! Mas onde é que tá os 

administradores que não se sensibilizam com o sofrimento das pessoas passando por necessidade? 

Então o seu Áureo Vicente, lá, em torno de oito, nove pessoas, numa casa que se chama meia-água. 

Não é casa, gente! Meia-água, pra mim, não é casa, né? Então isso aí é necessário. E eu entrei em 

contato com o Executivo, hoje também, solicitei que faça duas frente de trabalho na Secretaria de 

Obras. Estamos trabalhando nos assentamentos. Vamos faze todos os assentamento. Levamos em 
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torno...O vereador Jaques diz: Lá no áureo é fechado de big bag. O vereador torna a palavra: É. 

Com certeza é crítico o nosso amigo Áureo, lá. Então assim ó, vamos fazer duas frente de trabalho, 

atende as necessidade lá do Entre Rios, né? E, também, as necessidade, aqui, dos assentamento. 

Nós temos que agiliza! Agiliza o quanto antes! Senhor presidente, antes de encerra eu quero, aqui, 

terça que vem faze um voto de pesar ao pai do seu Amildo de Moura, do assentamento Nova 

Esperança. Faleceu esta semana que passou, é...na cidade de Santa Catarina, tendo seu filho aqui 

no Capão do Cipó. Então à família de Moura, meus votos de pesar ao seu Amildo de Moura, né? 

Pessoas que eu admiro muito, e tenho um grande carinho. E vorto no meu tempo de liderança. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com três minutos, pois 

cedeu dois minutos de seu tempo regimental ao vereador Ibanez Garcia. Senhor presidente, 

colegas vereadores, colega vereadora, munipes, secretários, o Emerson do Folha, nosso doutor 

jurídico Gustavo, a nossa rádio. Boa noite a todos. Primeiro lugar, senhor presidente, quero, 

juntamente com o colega Rodolfo ali, parabeniza a professora Lígia, por trinta e três anos de 

professora. E a gente sabe que...eu fui aluno dela e coisa. A gente tem que deixa, aqui, o parabéns 

pelo esforço dela de professora. Também quero, aqui, reforça, já coloquei até o prefeito municipal 

sobre a nossa internet. O colega Jairo coloco muito bem, e o prefeito tá tomando providências sobre a 

nossa internet no nosso município. Que vários...pessoas vêm ali tira GTA, e não consegue tira por 

causa da internet, que tá em falta. Também, coloquei hoje...outro, aqui, outro pobrema, hoje, na 

Secretaria de Obras, e já estou ao nosso engenheiro, o Júnior, sobre a nossa ponte do Cardinal. 

Amanhã mesmo, ele tá indo lá faze um laudo pra manda pra vim recurso pra reforma da ponte. 

Então...As cabeceira, se vim mais uma enchente, a ponte eu acho que...trincou no meio. Eu acho que 

tem...tá na hora de toma uma providência, o mais rápido possível. Também, quero aqui, coraboração 

do meus colegas, pra que nós marquemo uma reunião em Santiago, com o nosso prefeito e o prefeito 

Júlio Ruivo, e o secretário de Obras, e com o...o nosso engenheiro pra tomar providência da ponte do 

Camaquã. É outra ponte que tá tristemente, Deus o livre aconteça cruza um caminhão carregado de 

gado, ou carreta com adubo e caí dentro daquela ponte, lá. Então, a gente tem que toma providência. 

Vamo senta com nossos colegas vereador, vamo tenta marca um dia aí, ou vai um representante de 

cada Bancada aí, para nós toma atitude, antes que as coisas aconteça naquela ponte lá. Também, 

peço aqui, patrolamento lá na estrada do Passo do Tibúrcio, lá no seu Monteiro, na Gaze, lá. E 

cascalhamento naquela estrada, lá. O Marcelo me ligo e pediu que eu fizesse esse pedido. Então, a 

hora que o tempo enxuga aí, que desçam lá e tomem providência.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Governo PP: Muito bem! Presidente, vamos comentar sobre o Projeto de Lei 037, 

que o colega Jairo...até hoje eu comentei com o colega Jairo, pra que nós, né Jairo, se nós tínhamos 

alguma...por que fica bonito essa discussão. Democrática, não acha Ibanez? Jairo, lá no projeto diz o 

seguinte: “O referido projeto de ampliação de rede d’água, não pode ser executado por inteiro, visto 

que existiram duas rubricas cadastradas com a mesma finalidade e mesmo projeto junto ao Governo 

do Estado.” Quer dizer, se tinha duas, não pode! Isso a gente sabe! E não dá pra nós querer, né Jairo, 

faze uma politicazinha, né, a favor, em cima duma coisa que tá...que foi errado. Então, tem rede 
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d’água pra faze? Tem famílias com dificuldade? Claro que tem! A gente sabe as dificuldades. As 

pessoas sabem disso. Agora quando existe duas rubricas, isso aí é lógico. Até...até o...a minha...o 

meu aluninho do...da...do...da educação infantil, lá da minha escola sabe. Se for duas coisas pro 

mesmo lugar, não pode. Como é que vai ser? Então, tem que haver essa devolução. Na outra vez já 

foi um...já foi uma coisa enganada. E, agora, nós vamos vota e vamos acerta. Até por que diz lá ó: “A 

preocupação do Poder Executivo de que a demora de tal devolução poderá acarretar perdas de 

verbas Federais.” Vamos colocar em risco por questão política? Uma questão tão pequena. O que 

tem que ser feito, vamos fazer. E é isso que eu dizia antes, quando terminou o meu tempo. O 

vereador tem que fazer as coisas que estão certas, com a sua convicção. E tem coisas que a gente 

tem que esquecer o lado político-partidário e faze o que é melhor pra comunidade, e o que é certo 

pro...nesse caso, sem tenta uma fatura política em cima. Essa é a minha opinião! A minha modesta 

opinião, colega Ibanez, né? Outra coisa que eu tenho que salienta, presidente, e diz respeito aos dois 

presidentes, que eu sou vereador aqui, desde outubro de dois mil e nove, da economia feita que 

ninguém diz as coisas que tem que ser dito, colega Jaque. Por exemplo, na legisla...na legislatura 

passada sobrou em torno de cem mil reais, me corrija se eu estou enganado, Ibanez. Que vão ser 

feitos e usados aqui na frente da...da...da Câmara. Isso é economia que o presidente conduziu de 

maneira que fosse feita essa obra. E isso tem que ser dado nome aos bois. Quem é que foi que fez a 

economia? Na gestão de quem é que fez essa economia? Do vereador Ibanez! Esse ano, na linha 

que o vereador Sergio, ah...adota aqui, questão de diárias, todas essas coisas. É do vereador. É 

convicção político-partidária dele. Ele vai faze do jeito que ele quer. E...não do jeito que ele quer, 

nesse sentido de ser autoritário. Mas vai fazer da maneira que ele quer, com a nossa concordância. E 

eu não discordo. E vamos fazer casas, sei lá o que vão fazer com essa sobra. Agora, em nome de 

quem? Do vereador Sergio e da Bancada que apoiou ele. E mesma coisa a questão de casa, dez 

casas, três casas. Não se pode fatura politicamente em cima de qualquer coisa pra cresce, e nem em 

cima de alguém, pra crescer politicamente. Essa é a minha opinião! O que é do...o que é do homem, o 

bicho não come! Eu...assim eu acho que as coisas funcionam. Muito obrigado. VEREADOR ÉRICO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Senhor presidente, rapidamente voltando aqui a 

Tribuna dessa Casa, e eu gostaria de encaminha um pedido ao senhor, o quanto antes aquela F350, 

que está na frente da Prefeitura, se colocasse a disposição da Secretaria de Obras. Tá pegando 

chuva e tá na hora dela começa a trabalha. Tem muita estrada aí pra nós resolve. Quero aborda um 

pouquinho das casas populares, presidente. E acho interessante fala isso. Até agora as únicos 

projetos de casas populares que veio aqui, foi através do vereador Sergio, através do secretário 

Marco Alba, que era secretário, deputado, hoje, do PMDB, inclusive, diga-se de passagem. Foi a 

primeira leva de casas, lá pros areieiros e veio mais quatro casas, aqui, que sobrou, aqui no centro. A 

segunda leva, agora, vem do vereador Sergio, com o apoio de todos os vereadores, com o trabalho 

da Câmara. Tem um projeto pra saí, de mais trinta casas populares. E eu me atrevo a dize que vai ser 

só essas, ou só se a Câmara deixe uma nova verba. Por que de outro lado eu não tô...não vejo saí. E 

eu quero dize o seguinte, com relação essa verba da água, e é bem simples lá pra nós atender a água 
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do Lori e outras comunidades que tem. Vinte e cinco mil, muda a rubrica orçamentária. Até a...o 

aluninho infantil lá do...do...da escola do Carovi, sabe que pode envia um projeto, ou ir em Porto 

Alegre, que vão toda semana, envia uma nova rubrica: “Quero modifica por que veio duplicada! Nós 

enviamos dois projetos e veio as duas!” É simples! Vamo faze um novo projeto, pra atende certas 

comunidades, certas famílias. É simples! Até o aluno infantil sabe isso. Mas, chê! Mas passam indo a 

Porto Alegre, não vão resolve isso aí? Em quanto tempo foi? Então isso aí nos entristece. É vinte e 

cinco mil reais, presidente, que tá indo embora, de volta, dos cofres do município, que poderia atender 

muitas famílias carentes. Era isso, presidente. Muito obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, 

Líder de Partido PP: Eu quero voltar aqui a essa Casa pedir, novamente, a Assistência Social, que 

verifique a situação daquele senhor que fez aquela invasão ali na...naquela residência, aonde morava 

o senhor Leno, né? Que a qual foi embora e, provavelmente, deixou outro cidadão ali. Então que 

tomassem conhecimento daquela família que, simplesmente, quer um pedaço de chão pra construí 

uma casinha. Então vamos dá uma olhada com carinho a esta família que necessita de um pedacinho 

de terra pra construir uma casinha. Não está pedindo uma casa. Está, simplesmente, pedindo um 

terreninho. Então é importante nós olha com carinho. E se depender dessa Casa, aqui, eu acredito 

que nós teremos bom senso de ajudar essa família na conquista desse pequeno terreno. É...eu, 

também, gostaria aqui, também, de...de dizer sobre a água do Lori. Vamo ter que toma providência, 

vereador Ibanez, essa semana ou a semana que vem. Por que esta água vem de longo e de longos 

anos, né? Se passou o governo anterior, se passou o governo primeiro, o governo segundo, e a água 

pro Lori não foi levada. Então chegou a vez, agora, da nossa administração toma ciência desta água, 

e nós leva, lá pro Lori, né? Então, infelizmente, esta água do Lori, nós vamos ter que toma providência 

e conquistar esta água lá pra ele, né? Então é um objetivo nosso, e nós vamos tomar 

é...conhecimento dessa água do Lori. Mas eu quero parabenizar aqui, a escola Padre Nóbrega, do 

Entre Rios. Recebemos essa semana, da 4ª Coordenadoria de Educação, que há quatro anos atrás, 

quando este vereador aqui, estava aqui, a então secretária de Educação, Maria Cassanta, me 

respondeu que não havia possibilidade da troca do nome da escola Padre Nóbrega. Entre Rios está 

de parabéns. A partir de amanhã a escola do Entre Rios passa a se chama Vilma Batista do 

Nascimento Veiga, primeira professora do Entre Rios. Cinquenta e um anos de professora naquela 

escola. Estamos de parabéns, Entre Rios, pela administração Froner. Por que há quatro anos atrás o 

que eu sube recebe, foi um não, quando me disseram que não tinha por que fazer o nome. Muito 

obrigado, e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui, 

primeiramente presidente, é...é comenta um comentário, até feito pelo vereador Jardim, a respeito das 

casa. E eu disse, aqui nessa Casa, que providenciasse, vereador Jardim, a energia elétrica pras casa 

que tavam sendo construída. Por que quando começaram a bota o primeiro tijolo, eu fiz esse 

comentário aqui nessa Casa. Que providenciasse a energia elétrica. Que providenciasse a energia 

elétrica. E taí as casa pronta, pintada e não tem energia elétrica. Eu espero, por que, como disse o 

vereador, é inverno, as pessoa precisam, seu Álvaro, agiliza. Não tô dizendo que tem que bota ontem. 

Mas eu acho que tem que agiliza as coisa. Por que, se nós fica sentado, atrás dum birô, esperando a 
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boa vontade da AES Sul, talvez, chegue o verão pra essas família se mudarem e assumirem as suas 

dignas casas, que serão contemplada. Mais uma coisa, presidente Sergio. Tenho que te dá os 

parabéns pela tua ideia. Eu torço, sim. Eu não sou assim, que faço demagogia com as coisas não. Eu 

espero que o secretário, o bem-estar, a Assistência Social, façam alguma casa no Capão do Cipó. 

Mas eu acho, como o senhor comento colega Jardim, todo mundo conhece a situação do Áureo. Eu, 

vereador, se recebe alguma casa, pra mim distribui, uma dessas casa o senhor já pode destina pro 

Áureo, presidente. E o vereador Jardim, eu tenho certeza, fará a mesma coisa. O vereador Rodolfo, 

Diego, qualquer um de nós, fará a mesma coisa. Por que é uma família, realmente, que está 

precisando. Com muitos filhos e tão lá. Aquilo não é casa pra um ser humano vive. E eu espero, 

presidente, que não fique só nas suas casa. Mas, hoje, é a luz que nós temo na frente do túnel. É 

essas casa, desse dinheiro do Poder Legislativo do Capão do Cipó. Meu muito obrigado, presidente. 

Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Colega 

Jaque, pode contar com o PDT. Certamente nós estaremos lá dia vinte e cinco no Clube Aliança, 

recepcionando Olívio Dutra, nosso ex-governador do Estado, e emancipacionista. Também do 

calçamento aqui, quero deixa a...a todos os ouvintes, à comunidade, aqui, ao longo da Tancredo 

Neves, que a gente se empenhou. Fez o que pode. O que dependeu desse vereador pode ter certeza 

que a gente tentou. E o Executivo aí, tá nas mão dele, de novo, sabe se vai dá os quarenta e oito 

meses, ou não. Retiraram o projeto da Casa, né, que era de sessenta meses, e a gente torce, então, 

que o mínimo quarenta e oito vezes ele possa fornece aos nossos contribuintes. Então, obrigado a 

toda a comunidade que nos acompanhou durante essa trajetória. Também, senhor presidente, sobre 

o processo seletivo, aqui da Câmara, de vinte a vinte e sete aberta as inscrições. Quem tem quinta 

série pode se inscreve. E sabemo da transparência que tem esse Legislativo, e que, se houver 

empate, será através de sorteio público. Então, todas as pessoas interessadas, que têm idade e tem a 

série que necessita, pode se inscreve aqui na Câmara. Também, senhor presidente, eu quero falar, o 

nobre colega Jaques falou aqui, do...eu sei pelo apelido. O apelido dele é Maradona, né? Que invadiu 

a nossa oficina lá, a nossa cozinha da Prefeitura. E dizer que a Assembleia Legislativa já, ela já, 

aprovou que o ‘cara’, agora, quando ele é...ele é viciado, ele não precisa ele quere. Pode, sim, leva e 

interna ele. E quero dizer aqui, nobre colega Rodolfo, que pode, sim, muda o projeto. Como é que o 

nosso Executivo foi a Porto Alegre, mudou o acesso da 377, pra passa em frente a propriedade dele, 

e deixou uma vila na poeira? E não pode muda um projetinho de vinte e cinco mil reais, e atende mais 

famílias do nosso município? Muito obrigado, até terça que vem. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor presidente, eu quero vê só o negócio da...essa 

semana desceu a Unidade Móvel no assentamento, quinta passada. Simplesmente foram pra passea, 

por que o dentista diz que não tin...foram os dentista, mas diz que eles não tinham material. Não 

puderam faze nada nas pessoa. Foram lá no assentamento Nova Esperança, só pra ir. Alguém 

mandou eles lá, por que o funcionário não vai saí daqui, pra ir lá, ficar lá. Não tinha nada. Eu...eu, 

outra coisa, falaram em casa. Antonio, eu acho que do Executivo não adianta depende mais de casa. 

O Diulo, o nenê dele vai faze aniversário. Que uma vez ele pediu umas dez folha de Brasilit fino e uma 
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dúzia de tábua, e até hoje não foram capaiz de leva. Uma coisa simples, mínima. Isso não tem nem 

como um Executivo pensa uma coisa dessa. Dez folha de Brasilit fino e uma dúzia de tábua. Isso é 

vergonhoso fala isso. Eu não ia fala, mas eu vou. Secretário...tão falando do secretário da Assistência 

Social. Tiraram um tranqueira, eu acho que botaram outro, viu vereador Ibanez? A verdade é essa! Eu 

sou...não quero nem sabe. Eu se toca de fala o nome, eu falo. Domingo deu pra faze gracinha, ou 

sábado, cavalinho de pau, na Avenida ali. Os moradores se indignaram com ele, chamaram. O 

Manjolo ali do bar, mijou ele, lá. Destratou. Vão lá vê, tem as freada e derrapada, ali. Cavalinho de 

pau no asfalto. Isso é um secretário? Dez pras cinco da tarde. E fica até feio o ‘cara’ vim se aparece, 

que é o Dário, dá cavalinho de pau na Avenida. Foi feito asfalto lá, e mata uma criança, vereador 

Antonio? Tá lá as freada e as curva que ele fez. E toda a...a...a vila lá, tá indignada com ele. Isso é os 

‘cara’ que a gente, às vez, tem pessoas que pode se espelha. Vai se espelha de que jeito? Meu muito 

obrigado. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Já 

que estamos falando em Assistência Social, ah...me preocupa muito o andamento dessa Secretaria, 

já que eu levantei nessa Casa sobre o atraso, o...o...não...não foi gastado os valores que a União 

repassou, e o Estado repassou. Teve que passa pelo Conselho, pra reacomoda esse 

dinheiro...ah...em outras coisas, e muitos devolve. Então, eu acho assim que o secretário Dário, ele tá 

ali por que foi convidado pelo prefeito. Então, a minha indignação é assim ó, cadê o prefeito? Cadê a 

maior autoridade deste Município, que não toma uma atitude a respeito do seu secretário? Ainda mais 

essas, agora, que o colega Jaque falou, que tava fazendo cavalinho de pau. Eu acho que a pessoa 

quando assume um cargo público, é uma pessoa pública. Tem que se dar o respeito pra pode ser 

respeitado. Ele tem que leva a sério aquela Secretaria. Ser secretário da Assistência Social do 

Município de Capão do Cipó, pra mim, é algo muito sério. E ele está cuidando de outras coisas, ali 

nesta Secretaria, que eu estou sabendo, dito pelo colega Diego. Dito pelo colega Diego, hoje, em 

conversa comigo e com o Jaque. Nós três conversamos isso. Então assim ó, eu acho que o prefeito 

deve toma uma atitude, sim, a respeito disso aí. E sobre o...o projeto Minha Casa Minha Vida, até 

agora nada. Eu concordo contigo, colega Antonio Jardim, a respeito da água lá do seu Lori. Eu acho 

que oito anos não foi feito. Agora é a vez do prefeito Froner faze essa água. Eu acho que isso, esta 

administração vai consegui faze. Tô torcendo! Essa aguinha, eles vão consegui liga. Por que, até 

agora, muita coisa não tem sido feita. E eu quero dá os parabéns a nossa funcionária Ana Maria que, 

hoje, está de aniversário. Parabéns, de todos os vereadores! (todos deram uma salva de palmas). O 

senhor presidente diz: Queremo a galinhada de noite, né? O bolo. Após o senhor Presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: INFORMAÇÃO, do 

presidente da Câmara, aos interessados no Processo Seletivo Simplificado 001/2011, que as 

inscrições estão abertas, e que o último dia é segunda-feira, dia 27 de junho de 2011, aqui na Câmara 

de Vereadores. Sendo que a relação da documentação para inscrição é: CPF, RG, Comprovante da 

última eleição, Histórico Escolar a partir da 5ª série e Quitação das obrigações militares, se homem. 

OF. N°. 020/2011, da Secretaria Municipal de Administração, enviando Projeto de Lei 037/2011. 

PROJETO DE LEI 037/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
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crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2011”. OF. N°. 021/2011, da Secretaria 

Municipal de Administração, enviando Projeto de Lei 038/2011. PROJETO DE LEI 038/2011, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com a Fundação 

Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS) e Sistema Nacional de Emprego (SINE) e dá outras 

providências”. OFÍCIO 116/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 019/2011. OFÍCIO 117/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 021/2011. OFÍCIO 118/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 022/2011. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR 001/2011, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo contido na Lei 

Complementar n° 002/2009 – Estabelece o Código Tributário do Município – e dá outras 

providências”, sendo que o vereador José Rodolfo de Brum, Líder de Governo faz a retirada do 

referido Projeto,e também do PROJETO DE LEI 035/2011, do Poder Executivo, que “ Cria o Cargo 

em Comissão ou Função Gratificada de Supervisor de Limpeza Pública ‘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”. Após o senhor presidente faz uso da palavra para explicar 

a retirada do Projeto de Lei Complementar 001/2011: Então, o projeto do...de...tá sendo...o 001, é 

do parcelamento, que tá sendo retirado. Assim, o governo ficou, hoje, nós em reunião, aqui, reunido 

com os vereadores aí. Que ele...eu fiz a proposta dos quarenta e oito meses, ele ficou de estuda. Mas 

se não aceita a proposta que eu fiz, eu como presidente fiz a proposta, vai fica nos trinta e seis. 

Então, tá na mão dele, os vereador não tem nada mais que vê com as coisa de...de parcelamento. 

Então, nós...O vereador Jairo diz: Os sessenta meses quem tinha colocado era ele. O presidente 

torna a palavra: É, os sessenta meses tinha sido o Executivo. Agora o Legislativo está, os 

vereadores, nenhum vereador tem culpa se vim trinta e seis meses. Que fique...nenhum vem cobra de 

nós, a comunidade aqui, que nós lavemo as mão, agora. O governo tem uma chance, de bota em 

quarenta e oito vezes, se ele quise. Então foi a proposta que nós entremo em jus aqui de faze. Então 

era isso. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 28/06/2011,  

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, 21 de junho de 2011. 

 

 


