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ATA N° 27/ 2011 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho 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 26/2011, da Sessão Ordinária do dia 

19/07/2011, 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 o 

vereador José Rodolfo de Brum não se faz presente, mas vai apresentar o motivo, com certeza. 

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

meus colegas vereadores, visitantes que estão aqui, que estão nos prestigiando hoje. Em especial 

aos ouvintes da 87.9 que mais tarde estarão nos ouvindo. Ah...em primeiro lugar eu até, hoje eu tentei 

liga pro pessoal que mora lá no Passo do Tibúrcio, não consegui ligação. Pra sabe se a Administração 

tomou alguma atitude a respeito da água. Colega Jairo, tu tá sabendo se foi resolvida a água lá no 

Passo do Tibúrcio? O vereador Jairo faz sinal ao vereador Diego que responda. O vereador 

Diego faz sinal com a cabeça, que sim. A vereadora torna a palavra: Foi! Então que bom, 

obrigada a administração. Obrigada em nome daquelas pessoas que me ligaram, que já estavam a 

dias sem água. Então, enfim, aqui foi solicitado nessa Casa por vários vereadores e a Administração, 

a nosso pedido e a pedido daquelas pessoas que moram lá, foram e resolveram o problema. Eu, 

também, quero que seja enviado um ofício ao senhor prefeito, ah... solicitando que nos diga algumas, 

algo, alguma providência que esteja sendo tomada a respeito do caso Cristian Lencini, que tem 

muitas pessoas que tão, que encontram, nos encontram na rua, tão perguntando se isso vai ficar por 

isso mesmo, que atitude os vereadores da oposição tomaram, e, principalmente, que atitude o 

Executivo está tomando a respeito desse caso, que repercutiu, não só aqui no nosso Município, mas 

foi a nível de região, como disse o meu colega Jairo. E, pra encerra, eu só queria deixa um...um 

desabafo em virtude de várias coisas que eu não concordo que estejam acontecendo nessa 

Administração, apesar de alguma, também, estar dando certo. Eu só quero dizer assim ó, que essa 

Administração, ao meu ver, não respeita o povo, não respeita o trabalhador, nem a dona de casa, 

nem o agricultor, nem o velho e nem a criança. Não respeita o Capão do Cipó. Isso tem que acabar!. 

Não exite...não existe desculpas, o que existe é descaso e abuso público, por  algumas pessoas do 

exe...do Executivo, principalmente a maioria dos CCs. Por que as pessoas concursadas que estão lá, 

eu acho que mal ou bem, elas tão trabalhando. Apesar de ter algumas, também, que pegam o bonde 

andando e sentam e ficam olhando e recebem hora extra sem trabalha, FGs sem merecer. Então tudo 

isso um dia vai vir  a tona, os dias estão contados e o povo, como foi dito nessa Casa, não se deixa 

engana mais. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da 
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Mesa ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): Senhores vereadores, vereadora, 

público aqui presente, boa noite a todos.  Primeiro lugar eu queria dá parabéns, hoje é o Dia dos 

Avós, pra todos os avós daí do nosso Município. Agradece a...por terem arrumado a água lá do...que 

a gente batalhou muito, eu o Diego e outros companheiros aí, pedimo aí, seu...do Lildo, que ficou 

quase sessenta dias sem água. Foi arrumado lá, ele mandou vim agradece o pessoal, diz que 

batalhou muito pra pode arruma, tiveram que ir cortando cano e botando a retro e foram ajeitado e 

conseguiram, tá...tá funcionando. Secretário eu disse pra ele que tinha que fala. Falemo em reunião, 

hoje, sobre as estradas do Passo do Tibúrcio, Carovi. Tão em péssimas condições, tá...tá. E temo 

apavorado que daqui uns dias, não falta muito, mas daqui setenta dia nós já comecemo a planta. 

Começa o...e pra patrola tudo estrada do Município, não é assim. E com uma patrola só, o resto tá 

estragado. Vão faze o quê? Eu não sei, mas tinha que faze um...contrata alguma coisa, outra patrola. 

Tem...temo que dá uma mexida aí, por que quando vê temo colhendo o trigo, e temo com a estrada 

ruim. Fomos com o...com o secretário, o jurídico, também, fazer a senha lá em Santa Maria, pra deixa 

bem claro aqui, fomo sem diária, sem ressarcimento, fomo com o dinheiro do bolso e queria agradece 

o Dário por ter emprestado o auto da Assistência Social, por...pra nós ir. Tô botando aqui 

um...botando uma Indicação pra o governo sobre o vale-refeição. Leva pra dez reais. Iguala aos 

funcionários da Câmera , que aqui ganha dez reais. Iguala aí com todos os funcionários, também, lá 

do executivo ganha dez reais, limpo. E pra...mas coloca no orçamento pra dois mil e doze. Já 

pra...tem que faze agora pra pode aprova pra dois mil e doze. Era isso e devolvo a palavra à Mesa. O 

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

Eu quero cumprimentar aqui o senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que se faz 

presente, hoje, nos prestigiando, também, nessa terça-feira, a qual ocorreu umas pancadas de chuva 

e, certamente, virá mais. Agradecer a presença dos secretários municipais que se encontram, 

também, conosco, servidor público da Prefeitura Municipal, comunidade. Eu quero, aqui, resistar que, 

hoje, a tarde nós tivemos o prazer, eu o colega Diego, e o secretário da...de Educação do Município, 

participa ali de um ato muito importante, um ato inaugural da Sul Fotos, a qual um aconchego que se 

instalou ali...aqui em Capão do Cipó, ao lado da loja de móveis. Então, ali, quero parabeniza aos 

organizadores, ao Emerson, ao Joacir, ao qual nos receberam lá e nos serviram um coquetel, muito 

importante. Foi...olha, um prazer nós estar lá, juntamente, e até nós estava lá, seu Fidelis, também 

aqui, diretor do Bazar Avenida, também, estava lá presente e outras pessoas. Então parabéns a essa 

novo empreendimento em Capão do Cipó, e fica é...de valoriza aquilo que é nosso, aquilo que é daqui 

da...da nossa cidade. Portanto, eu mais uma vez, hoje, me deparo com as lojas Quero-Quero aqui em 

nossa cidade. Eu, sinceramente, coloquei uma Indicação aqui e pedi ao setor de fiscalização e ao 

Executivo que tomasse as devidas providência com estes ambulante vindo de outros município circula 

aqui em nosso Município de Capão do Cipó com vendas, com isso e com aquilo, sendo que nós 

temos um comércio, nós devemos de valoriza o comércio local, de valorizar os empreendedores aqui 

do nosso Município. De que forma nós vamos atrair o comércio pra vir a nossa cidade se os 

vendedores vindo de  outras cidades com melhor, as vez, condições, né, vim tentar aqui, 
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é...desmascara o nosso comércio local? Hoje, portanto, eu vi aqui na cidade, também, uma camioneta 

de gás, é...vendendo gás de casa em casa, aonde nós temos aqui uma rede de supermercados, né? 

Temos o mercado da Tritícola, o mercado do Alsenio Rodrigues, que qual paga todos seus alvará, 

paga tributos de é...de Corpo de Bombeiros, de isso tudo. Então, sinceramente gente, os 

empreendedores tão investindo no Capão do Cipó e os oportunista vindo de outras cidades tentando, 

aqui, desmascarar o comércio local. Eu acredito que, onte, pela parte da tarde, a qual eu estava na 

cidade de Santiago, motivo de saúde, e lá me ligava os...os comércio aqui de Capão do cipó, ao qual 

eu agendei diretamente de lá com o senhor prefeito. O senhor prefeito recebeu todo o comércio de 

Capão do Cipó, os que se fizeram presente. O vereador Diego acompanhou junto, também. E...e 

falaram em questão da minha Indicação ao senhor prefeito Municipal, né? Que tomasse as devidas 

providências com esses vendedores ambulante. Também aqui eu quero parabeniza, também, a data 

muito importante que foi o dia de ontem, dia vinte e cinco, Dia do Colono e Motorista. Olha gente, nós 

temos que parabeniza o nosso colono, o nosso motorista, o braço forte da agricultura. Então eu quero, 

em nome do colono e motorista, é...transmitir o meu abraço, o meu carinho, a todos nós, colono, que 

vivemos na agricultura, que lidamos, até mesmo, com uma horta, com uma lavoura, pra defender o 

nosso...é...dia a dia. Eu acredito que a questão da água do Passo do Tibúrcio, certamente...é...teria 

que ter argum pobrema, né colega Diego? Que...o pessoal da água é muito capaz e ágil e, 

rapidamente, eles buscam soluciona o pobremas das rede de água do nosso Município, né? Então, 

certamente, havia argum pobrema sério, né presidente? Mas graças a Deus aí continuaram fazendo. 

E aí vem...vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem mais Indicações, Pedido de Informações das 

ambulância do Município. Olha gente, eu acho que tá na hora de nós dar um basta nessas 

ambulância e deixarmos aí que o Executivo tome as devidas providências, as partes legais. Eu acho 

que estão aí servindo a população de Capão do Cipó, e nós não poderemos de uma forma ou de 

outra começa ataca...é...ou sei lá o que for, por...tão salvando vidas, né? Se essas praca, ou essa 

documentação não estão em dia, vamos procura o Executivo, vamos procura a...a secretária da 

Saúde pra nós pode avalia as questões do Município, né? Então, portanto, se nós começa aqui, bate, 

começa isso, faze uma tempestade num copo d’água, certamente, as coisas vai continua sendo...é...o 

que nós não esperamos pra população de Capão do Cipó. Nós queremos o melhor pra Capão do 

Cipó. O melhor pra população de Capão do Cipó, mas não é aqui nessa Tribuna criticando, não é aqui 

nessa Tribuna falando. Basta nós busca informações, né? Meu tempo acho que está se esgotando, 

né senhor presidente, né? Eu volto explica sobre a silagem que o secretário da Agricultura de Capão 

do Cipó me informou do seu Jair, lá da Sepé Tiarajú. Não tenho mais tempo de fala nada, tinha muitas 

coisa pra fala, vereador Ibanez. Obrigado. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O 

vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos, restantes, de seu tempo regimental 

ao vereador Ibanez Garcia. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, nosso 

jurídico, a nossa rádio 87.9, nosso povo cipoense, secretários, secretários da Câmara, boa noite a 

todos. Primeiro lugar, senhor presidente, eu começo fala um pouquinho, Emerson, da inauguração da 

Sul Fotos, hoje a tarde aqui no centro do nosso Município. Quero dizer a vocês sucesso, que Deus 
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abençoe o trabalho de vocês. Mais uma empresa chegando no nosso Município, e tenho certeza que 

chegou na hora certa. Também sobre a nossa água, muito comentada nessa Casa, se alguém lá 

minha comunidade do Passo do Tibúrcio ainda não conseguiu chega a água, que me ligue o nosso 

pessoal do DEMAC está fazendo um ótimo trabalho e tentando...tentando resolve o poblema daquela 

água. Então nós aqui,  juntamente com o secretário do Meio Ambiente, dia dois de agosto, as nove 

horas, marquemo uma audiência pública aqui nessa Casa, senhor Presidente, para que o povo, 

convida o nosso povo da localidade lá que venha participa da reunião com o nosso prefeito, vice-

prefeito e vereadores que querem participa, sobre a nossa água lá. Temo que, não só reclama, nós 

temo que toma atitudes e que aquela água não tenha mais pobrema lá. Então quero dize aqui, a 

colega até, ressaltou na última terça que uma senhora ligou pra ela e disse que, de certo, foi por que 

ela votou contra que não tinha água. A nossa localidade tava toda sem água, e essa senhora que 

ligou pra senhora, vereadora, foi colocado pedra da porteira da entrada dela até a mangueira, que ela 

tira leite lá. Então acho que não é por causa que ela votou contra que a água não chegava a sua 

casa. Toda aquela loca...localidade do Passo do Tibúrcio tava sem água. Então graças  a Deus o 

nosso pessoal do DEMAC tá de parabéns aí, tá tentando resolve os pobrema. Também, aqui, não 

posso deixa de fala dia vinte e oito de julho temo a Conferência Municipal da Assistência Social, aqui. 

Quero convida todo o povo que, a partir da uma e meia, será aqui na Câmara de Vereadores. 

Também o secretário da área pediu que eu fizesse e falasse aqui. Também onte era o Dia do Colono 

e Motorista, quero deixa aqui o meu abraço ao Dia do Colono e Motorista, a vocês que são motorista 

do...da saúde. Enfim,  a todos motoristas aí que tem o seu dia, também, tem que ser lembrado. 

Também, hoje, Dia dos Avós. Quero deixa aqui o meu abraço. E com certeza, senhor presidente, os 

pobrema que vem acontecendo no nosso Município, não adianta a gente critica, tem que senta e 

resolve. Muitas coisa que tão acontecendo aí, basta a gente senta juntamente com o nosso prefeito. 

Enfim, tem alguma...que resolve alguma localidade, tem que senta e resolve com o prefeito e não vim 

aqui só critica. Temo que vim aqui toma decisões e toca a frente pra que as coisas resolvam e 

aconteçam. Então meu muito obrigado, e o resto dos meus minutos cedo ao vereador Ibanez Garcia 

dos Santos. (restaram dois minutos). VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, colegas 

funcionários, secretários, ouvintes da nossa rádio comunitária, rádio essa que recebemos a notícia 

que, possivelmente, em outubro vamos estar com a nossa lega...concessão definitiva. Se Deus quise 

em outubro a rádio comunitária Cipoense vai tá legalizada totalmente, vai pode roda das quatro da 

manhã até a meia-noite, se Deus quise. Quero comunica, também, e cumprimenta em nome desta 

Casa a Rádio Santiago, rádio que é um...aniversaria neste mês, dia trinta de julho, e este vereador faz 

um cumprimento. Rádio que prestou um grande trabalho ao Município, e antes de ser Município, 

inclusive. Então fica aqui o registro, presidente. Mas senhor presidente, na Sessão passada, eu acho 

que até me adiantei ao vereador Diego. O vereador Diego disse que nós deveríamos tenta sugeri pra 

resolve os problemas do Executivo. Nós deveríamos dar sugestões de como resolver os problemas do 

Executivo. Aí nós, este vereador, aqui na Tribuna, falou com relação as ambulâncias, o problema tava 
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criado, nós tinha que acha um meio de resolve. E este vereador deu sugestões. Como não foram 

pagas, ainda, as ambulâncias, conforme muito bem o vereador Diego falou, conforme o pessoal da 

Prefeitura comunicou, devolva-se as ambulâncias e resolve-se o problema. E até nós conversávamos 

ontem com o pessoal da Pampeiro, e eles até nos comunicavam, essa busca e apreensão, colega 

presidente,  deve ser uma dívida muito grande que essa empresa tem, e essa ambulância entrou 

nessa questão. Então é uma empresa inidônea. A partir do momento que você tem uma empresa 

inidônea justifica a devolução, que veio irregular. Segunda questão, veículo zero quando adquire, a 

primeira transferência vai pro dono. Isso é fato. Qualquer um sabe, é do proprietário que compra. As 

ambulâncias já vieram usadas. E vieram no nome da Engevel Veículos. Então, aí nós sugerimos, 

tchê, devolvam as ambulâncias e encerra o assunto. Encaminhamos um novo processo licitatório pra 

compra e explica pra comunidade a situação. Houve um problema, vamos coloca as coisas aberta ao 

público, por que nós já estamos cansados da “Operação Abafa”. Ontem pela manhã ficamos sabendo, 

e o vereador Jaques vai abordar muito bem sobre isso depois, uma ambulância que tinha um 

processo de busca e apreensão estava lá na Nicola trocando peça pra coloca na ambulância 

velha...ambulância que...que tá...que tá rodando. Mas como é que funciona isso? Se a ambulância 

não podia saí do Posto de Saúde, da garagem, saiu que jeito? Violaram as regras, novamente. 

Violaram uma busca e apreensão. Isso é a mesma coisa quase que um roubo, tchê. Tem que fica 

parada o veículo. Então assim, presidente, a partir do...tu é livre, que fique bem claro isso, os 

responsáveis foram livre pra toma decisões, pra faze suas escolhas. Entretanto, vão ter que, agora, 

arca com as consequências. Qualquer coisa que tu faça vai ter um ato. Infelizmente, presidente, eu 

não sei como é que vão resolve esse caso, agora. Eu não sei. Tá com essa busca e apreensão, essa 

novela. Que nem a historia do “Doutor Transporte”, né tchê? Mandam e-mail pro...pro blog Nova 

Pauta e me chamou atenção: “Não, ele recebeu cento e sessenta mil de transporte escolar por que 

tinha uma procuração”. E o jornalista João Lemes muito bem até ironiza: “Mas, cento e sessenta mil 

pra faze uma procuração. Que confiança. Como é que funciona essa relação?” E aí pra completar, 

senhores, a carteira de motorista da empresa tá no...era funcionário do CC da Prefeitura. E não tem 

vínculo nenhum? Não! Não tem nada que vê. Como assim, meus colegas? Eu quero dar sugestões. 

Eu quero colabora, mas nós temos que ser ouvidos, também. E nenhum vereador, aqui, está sendo 

ouvido nesse momento. É minha opinião. É isso que eu acho, senhores. Obrigado, presidente. 

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. Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, secretário que nos dá a honra com a presença, 

secretário da Agricultura, Meio Ambiente, Educação, funcionários, motorista, e a Folha Regional que 

faz a cobertura. A minha comadre, também, quero cumprimenta ela. Seja bem vinda a essa Casa. E, 

também, os ouvintes da 87.9 que ouvem a transmissão da Câmara de Vereadores, seu Roberto. E 

feliz, seu Roberto que sempre torci por isso, o senhor sabe que fui um defensor da rádio Cipoense pra 

divulga os interesse do Município do Capão do Cipó e os interesses da nossa comunidade. 

Primeiramente, também, quero agradece o Jonas aqui, Jonas, desculpa não te agradece a Sessão 
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passada, por que ajudou, auxiliou nós na...no...no...nos e-mail passado das demanda que foi 

escolhida aqui nessa Casa, naquele dia. Fique registrado aqui. Mais, presidente, eu ouvi os 

comentários aqui, das ambulâncias e eu vou dizer, não sei que que aconteceu totalmente o caso das 

ambulância. Mas digo mais, nós temo duas ambulância. O comentário que houve que uma a peça 

estragou e que demoraria vinte dia pra chega. É a informação que me passaram no dia de hoje. 

Esses vinte dia a ambulância não podia anda e a outra ia fica parada, então foi feito um conserto. 

Olha, tomasse a atitude que tomasse, senhor Paulo, o senhor é funcionário lá da Saúde. Se eu 

tivesse no lugar da secretária, tomaria, vereador Erico, a mesma postura. Botaria a ambulância 

funciona pra atende a comunidade do Capão do Cipó. Por que eu acho que a pior coisa do mundo, e 

qualquer vereador que tá aqui hoje, nega socorro quando se precisa, vereador Jardim. Eu acho que 

deveria ter, sim, qualquer carro e ser consertada pra atende. A gente fica surpreso é vê o discurso tão 

bonito como se vê nessa Casa, de muitos, e sendo que no passado, que eu vou te que volta no 

passado, que eu disse que eu não voltaria, falo de presente, mas por que tão mexendo no passado. E 

aí a gente vê as coisa que não era assim. Se eu fosse fala, seu Paulo, tinha gente aqui de dentro que 

era motorista das ambulância, todo dia ia a Santiago. Não é se...secretário de Educação? O senhor 

cansou de vê socorrendo gente no Posto lá, de Santiago. Tinha gente, aqui, que era motorista das 

ambulância. Alguém comentava, vereador Jardim, que tava aqui? Acho que não. Acho que tava 

socorrendo vidas. E eu sou de acordo que tem que socorre, sim, no momento que se precisa. Ou 

querem que as ambulância pare e deixe a comunidade atirada? Eu acho que não. Acho que tem que 

dá atendimento, vereador. Tem que resolve o poblema da ambulância? Tem que resolve. Não temo 

negando disso. Mas vamo adiante, tem mais coisa que nos espera. Cristian Melo Lencini, já disse 

nessa Casa, tem poblema, tem que resolve. Agora eu fico surpreso, gente, é que vocês parece que 

tem memória curta. O mesmo Cristian Melo Lencini entrou em dois mil e um, na Administração 

Municipal passada. Tá aqui ó, sessenta e tantos mil recebeu com empresa dele. Seu Henrique Lima 

também recebeu em dois mil e um. Também tinha empresa de transporte no Capão do Cipó. Será 

que todo mundo não sabe? Será que eram laranja desde dois mil e um? Passaram-se oito anos, mas 

por que vocês não fizeram nada, se vocês tavam aqui ó, mandando e legislando no Capão do Cipó, a 

bem da comunidade, como vocês dizem? Tem que ser apurado? Vamo apura. Vamo puni de dois mil 

e um responsáveis, secretário Alacir, o senhor passou por aqui, até hoje. Mas vamo faze a coisa 

certa. Não acha, hoje, que as coisa tão errado, hoje. As coisa vem errada, continua errada. Tem que 

ser corrigida? Tem. Mas tem que se corrigi certo, com postura. Não acha os criminoso, agora, seu 

Luiz. Essa gente tava lá, tinha gente do lado do governo que era secretária, que tinha gente que tinha 

treis linha de transporte escolar. Será que vocês não lembram? Eu tenho os documento. Se vocês 

querem, eu tenho. Eu não vou dize aqui como o colega fez, data por data, hora por hora e como que 

era depositado. Vocês tem acesso a tudo, igual a eu. Vou deixa pra vocês investiga. Tem famílias que 

trabalhavam, inteira, o pai, a mãe, o...a filha e a empresa prestando serviço. Vocês querem que eu 

diga? Tem! Será que nós precisemo do Capão do Cipó que pense pro futuro e quer o 

desenvolvimento? Tão aqui, de novo, da Gaúcha, dois mil e dez. Olha, será que o servidor sai daqui 
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pra ir come na Gaúcha? Garanto que foi socorre alguém, seu Paulo, ou precisou alguma coisa pega. 

Por que eu confio, ainda, no servidor municipal. Eu confio nos concursado e CC que trabalham dentro 

do Município. Se é que vão come na Gaúcha, é por que precisam ou tão lá, gente, prestando serviço 

pra Saúde, ou come em qualque outro lugar, Paulo. E, às vez, muitas vez, ganham diária e tão aqui 

sugerindo, né presidente? O senhor tá entrando, agora, aqui pra dá dez de vale-refeição. Será que 

nós temo sendo justo? Será que não tá na hora de nós pensa um pouquinho? É...óia, vou dizer pra 

vocês. Aí tem aqui, também, se vocês querem mais, vamo abri mais adiante, vamo mais. Isso aqui é 

coisinha. Isso aqui é pó nas vista. Isso aqui não é areia, ainda, é pó. Conselheira, ó: “Nomeio 

Coordenadora do Bem-Estar Social”, seis ano. “Exonerei, véspera de eleição e baixei uma lei, um 

projeto de lei dispondo sobre a vedação de parentes do cargo de comissão de nível a Administração 

Pública de Capão do Cipó”. Tão sendo justo? Foram justo? Continuam justo? Eu tenho a minha 

confiança, seu Valdir, que aqui não criei cargo pra ninguém mama. Primeira Dama não vai entra aqui 

com meu voto. Por quê, né? Será que os outros foram justos? Será que foram justo com a 

comunidade cipoense? Vamo analisa. Se queremo analisa o passado e o presente e o futuro, sou 

companheiro de cada um de vocês. E se o Cristian e se o Henrique tive errado, sou o primeiro com 

vocês, aqui, pode limpa. Tá na mão do prefeito Froner. Não concordo. Mas vamo começa puni de dois 

mil e um pra cá. Meu muito presidente, devolvo a palavra à Mesa.   VEREADOR JAIRO DE LIMA 

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

que nos honram com as suas presenças, funcionários municipais, colegas municipais aí que estão, 

também. E a todos os ouvintes da 87.9 que leva a transmissão da Câmara a todos, a todas as casas 

do nosso Município. senhor presidente, eu começo homenageando, então,  a data de ontem, né? 

Vinte e cinco de julho, que transcorreu o Dia do Colono e do Motorista, dos quais tem que serem 

lembrado por todos nós, por que um produz e o outro transporta a nossa riqueza. Então uma forma de 

homenagea todos os produtores do nosso Município aí. E hoje, Dia do Escritor, Dia da Vovó. E quero 

dizer que é dia de São Joaquim e Santa Ana. Quem são esses? Santos, pais de Maria, mãe de Jesus 

Cristo, né? Avós de Jesus Cristo. Mãe de Ma...os pais de Maria, que são avós de Jesus cristo. Por 

isso se dá a data, hoje, Dia dos Avós. Vem desde esse tempo passado aí, depois se criou leis, se 

tornou. Então se criou o Dia da Vovó, dos avós, hoje. Peço aqui, senhor presidente, uma Moção de 

Pesar aos familiares de Vítor Hugo Maggio, falecido dia vinte e dois, sexta-feira, esposo da Monica da 

Silva Fontana. Ela filha de familiares tradicionais, de família tradicional aqui do Município de Capão do 

Cipó. Muito triste pra todos nós familiares, pessoas da família do Vitor Hugo, por que...uma morte 

muito prematura. Indicação, também à secretaria de Obras, um pedido aí. E como já disseram nossos 

colegas vereadores, que a estrada lá do Diego Cristofhari, dez anos, por dez anos não precisava ser 

feita essa estrada. E olha, o cara teve aí e me pediu que fosse feito, pedido aqui através da Câmara o 

reparo naquela estrada por que a chuva já atorou aquela estrada no meio, e tem lugar lá que já tá 

ruim de passa. Então que dize que não é assim como falam. Ficou boa, mas já se detonou. Também, 

senhor presidente, a estrada do senhor João Furtado Pinto, motivo a sua esposa passa por sérias 

dificuldades de saúde e dia de chuva não tem condições, precisa pedra. Pedra naquela estrada. 
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Também ali na estrada que vai ao seu José Hilton Machado Paiva, nas canhadas, principalmente, que 

empedrem. Que muitas vezes ele precisa tira gado, vende, tem que traze na estrada ali, na estrada 

principal ali no Carovi. Então de suma importância por que ele é um contribuinte muito antigo no 

nosso Município, ele sempre ajudo Capão do Cipó, e, agora, inclusive ele me coloco que teve uma 

máquina parada uma semana lá e não fez o serviço. Não fez o serviço e tiraram a máquina de volta. 

Pra ele não foi feito. Ele até eu acho que conversou com o prefeito, hoje, se não me engano. Ele disse 

que ia fala com o prefeito. Deve te falado. Mas pediu pra mim fala e eu estou falando. Também, 

senhor presidente, e aqui tá o secretário do Meio Ambiente. Não sei se é com o senhor ou é com a 

Secretaria de Obras, que fazem o recolhimento do lixo de nosso perímetro urbano. E aqui tem a 

reclamação do senhor Cai...Cai...Cailir, ali no perímetro urbano, próximo ao...ao Posto de Saúde, me 

colocando que comentaram que o caminhão não vai mais entra ali atrás do...da propriedade do 

senhor...do doutor Antonio pra recolhe o lixo dele. Aí ele que sabe o motivo. Por que se é o poblema 

da estrada, é tão fácil encascalha meia quadra, né? Então ele pede, encarecidamente, que tome 

essas providências aí e que encascalhe aquela rua ali, se é por causa de dia de chuva o caminhão 

não quise entra. E vendo o nosso colega Ibanez falar aqui, concordo que a nossa Primeira dama, 

Henedina, tenha sido CC, né? Tenha assumido cargo na Prefeitura. Mas a lei do nepotismo, quando 

vigorou em Capão do Cipó, ela saiu no outro dia. Pode ter certeza. E trabalhou de graça pro nosso 

Município. Eu quero vê quem dessa Administração trabalha voluntariamente depois que sai do seu 

cargo, volta trabalha voluntariamente, como a Primeira Dama, mesmo. Isso eu duvido. E quero dizer, 

também, senhor Executivo, ah...senhor presidente... Devolvo a palavra à Mesa. Retorno no meu 

tempo de liderança.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais 

colegas vereador, colega vereadora, comunidade que faiz presente, secretários, funcionário, o nosso 

ex-colega vereador Luiz, nossos empresário e os nosso ouvinte da 87.9. Meu boa noite a todos. 

Senhor presidente, eu quero aqui, rapidamente, a dona Juraci do assentamento Santa Rita me ligo 

pedindo, encarecidamente, que fosse arruma a estrada dela, e que colocasse um bueiro, por que tem 

o transporte escolar lá e tem um lagoão lá e não consegue vara. E é...por que ela deu a pedra cupim 

em janeiro do ano passado pra bota nas...no nosso asfalto, que foi feito ali perto da cooperativa, e 

disseram que iam faze pra ela, e até hoje não foram. Ela disse: “De certo eles só precisam quando...a  

Prefeitura só precisa da gente, quando nós cedemo, depois eles esquecem”! E a...arrecém o vereador 

Sergio falo. Sergio as estrada, até o vereador Antonio esses dia cobrou dos oitocentos e quatro mil 

que não concluíram essas obra, ainda, né vereador Antonio? E  do jeito que tá, de novo. Que nem no 

Carovi, diz que, até o secretário de Obras disse, esses dia, que botaram não sei quantas mil carga de 

pedra. E o problema taí, presidente, e não é só no Carovi e no Tibúrcio. É no Rincão dos Varga, no 

Passo da Areias, no Entre Rios, que o vereador Antonio taí, nos assentamento nem dá pra fala, por 

que é uma vergonha total. Que o vereador Antonio até falou que eu acho que nunca tinham feito 

estrada. Não, vereador Antonio!  Sempre, tu sabe que sempre foi feito as estrada, tu falou terça 

passada. E a Cleci, ali do assentamento 14...Nova esperança, diz que nunca, depois que o Osvaldo 

se elegeu, nunca boto uma patrola. E tá lá a estrada dela. Tá lá. Quem quise vê pode ir lá. Vereador 
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Diego, a água do Tibúrcio, eu acho que não é simples de resorve o problema. Que marcaram 

audiência pública aqui. Acho que o Executivo tem que ir inté lá no Tibúrcio. Será que o pessoal vai 

vim todos de lá aqui? Vai daqui pra lá dois, três, daí não depende do pessoal vim de lá. Tem gente 

que não tem carro e não vai consegui vim. Emerson, meus parabéns pela Sul Fotos aí. Eu não pude ir 

que eu te falei que eu tinha, fui em Santiago, tem que leva meu gurizinho lá em Santiago. Mas meus 

parabéns, seja bem vinda, é mais uma empresa pro nosso Município. Vereador Ibanez, tu fala muito 

de ambulância, que tão criticando e tão fazendo isso. Pelo jeito, eu ainda digo que tu não sabia, tu 

como vereador. E eu acho que nóis temo aqui é pra fiscaliza e faze o que é certo e o que é errado. 

Por que eu falei do Cristian, só que tem...eu não tenho problema com o Henrique. Eles não tinham, 

eles não eram funcionário, quando tinham transporte. E aqui, eu me...eu acreditava no Pastor Pedro, 

que é Pastor, mas ele é secretário da Fazenda, hoje, no que ele diz. Ele uma co...lá na igreja ele fala 

uma coisa, mas aqui no Executivo ele fala outra. Por que ele foi pro jornal e botou o seguinte. Eu vou 

só lê um quadrinho: “Prezado secretário, que nenhum servidor efetivo, com cargo em comissão faiz 

parte da empresa que funciona e vencedoras do Município”. De dois mil e nove. Só que ele não boto, 

se ele fosse um cara esperto, ele chegasse e botasse pro jornal, que o jornal aceita tudo. Inté foi o 

Claudio, é na matéria do Claudio que botou. Tem no Expresso, também, que esses dia ele coloco. 

Que ele colocasse o número e a portaria do Cristian Melo Lencini, quando veio pra trabaiá pro 

Município de Capão do Cipó, que foi dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dez. Até...até ali tava 

bem, não tinha problema nenhum com o Cristian. Que ele é procurador da empresa. Mas a partir do 

dia que ele assumiu o cargo, não podia mais deposita esse dinheiro na conta dele. Ele tá ganhando e 

nóis temo outro Pedido de Informação aqui, que é pra vê desse ano o que depositaram na conta dele, 

também. Por que esse dinheiro...esse é só dois mil e dez. Se o Pastor chegasse e dissesse pro jornal: 

“Não, nóis temo esse problema, e temo a portaria do cara dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e 

dez”! Até ali ele não tinha problema nenhum dois mil e nove. Ele tava certo, ele não trabaiava no...no 

Município. Mas a partir dali tá errado, e tá errado. E me provem o contrário. Me provem o contrário! E 

ambulância, é...é uma vergonha total. Não adianta nós vim quere inventa desculpa, por que paciente 

é isso, paciente é aquilo. Nóis tinha duas ambulância veia, que tão lá de...até hoje não arrumaram 

nenhuma. Tem a Ducato, tem dois gol na Saúde. E o problema dessa que saiu aí, que tá busca e 

apreensão, pegaram daqui, levaram no Nicola. Tá lá. Eu tirei foto e tá lá. O cara me deu tudo os dado. 

Tiraram a bomba hidráulica e botaram nessa outra, funciona. Como que essa ambulância chegou até 

lá, se tava busca e apreensão, escondida ali no pátio? Essa é a minha preocupação. Se nóis temo 

aqui pra faze a coisa certa e fiscaliza, que imagem, por exemplo se prenderem essa ambulância, que 

imagem o nosso Município vai fica? Tiraram a peça duma, botaram a outra, e tá rodando. O cara me 

disse assim: “Tão esperando vim a peça pra traze a ambulância, troca  e bota de novo”. E como que 

essa ambulância chegou até lá? A polícia soube disso? A empresa soube disso? Presidente, meu 

muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O 

vereador não se faz presente na Sessão. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante 

de Partido, PT: Então, continuando senhor presidente. Eu quero fala aqui, também, Moção de Pesar 
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a família da dona Lurdes Tramontina, que era mãe do nosso amigo Tramontina, do assentamen...o 

Gilmar Tramontina, do assentamento Nova Esperança. Que ela faleceu no sábado retrasado, que eu 

disse que, aqui, que eu não tinha conseguido o nome, daí eu falei com ele onte e ele me falo que é 

Lurdes Tramontina que era mãe dele. Então só concluindo o negócio da ambulância, isso fica até feio. 

Eu tirei a foto do velocímetro, o cara abriu o capô pra mim, tá lá as peça desmontada. Tem um monte 

de peça dentro da camionete. Tirei o nu...a placa, e da...por que é tão vergonhoso pro nosso 

Município. E o cara, simplesme...e tá inocentemente os cara lá da Nicola. Ele disse que só tá faltando 

a documentação, que tava vindo pra eles regulariza e arruma essa ambulância roda. Mas falem a 

verdade, meu Deus! Isso eu liguei pra secretária de Saúde, hoje de manhã, e falei com ela, ainda. Ela 

disse que iam faze revisão nessa ambulância. Mas que revisão, se nem rodou, meu Deus? Mas troca 

numa coisa, que, se tá busca e apreensão, vão mexe pra quê? Uma coisa foi certa, vereadores, o 

vereador Ibanez falo, o Erico falo, esses dia, devolva essas ambulância e não fique mexendo numa 

coisa que não é nossa, por exemplo. Isso não é nosso. Se deu problema, devolva. Essa empresa, ela 

manda busca: “Ó, tá aqui, em tal lugar, assim, assim”, e cai fora disso. Por que isso até uma...óia, pro 

nosso Município, a estrutura que tem, a potência que tem, vim, todo dia, fala de transporte escolar. Se 

isso não é irregular, me prove o contrário. Me prove o contrário! E se essa das ambulância não tá 

mais errado do que tava, me prove o contrário. Meu muito obrigado e devorvo a palavra à Mesa. 

VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Agora, que o meu tempo é curto, eu 

vou me dirigi, especialmente, aos ouvintes da 87.9. Eu quero dizer assim: que benção essa rádio! Eu 

me sinto a vereadora mais feliz desta Câmara, desde que a rádio começou a funciona. Por quê? Por 

que, graças a ela, as pessoas que escutam em casa sabem quem tá falando a verdade, e quem tá 

distorcendo as coisas. E como tem vereador, aqui, que distorce as coisas que a gente fala. Não tem 

cabimento! Chegam passa dos limite. Quem aqui, me diga, qual é o vereador, qual a  pessoa, aqui, 

que é contra uma ambulância salva uma vida? Só um louco da cabeça. E se precisasse, quando eu 

fui secretária, pra salva uma vida, pra leva alguém, até eu mesmo dirigi ambulância. Qualquer um 

pode. Qualquer um que tive cruzando na rua pode pega e dirigi, se for pra salva alguém. Mas 

ninguém é contra isso. A gente é pela legalidade. Vão providencia os papéis. Façam alguma coisa! 

A...o...outra coisa que eu me admiro bastante, alguns dias atrás, meu Deus. E que tiravam foto, e que 

levavam Anderson junto, pra registra as coisa. Sentado aqui um vereador falou horrores da 

Administração. Tava eu, que tava, o vereador Jaques, o vereador Erico. E duns tempos pra cá 

somente elogios. Decida, se está do lado do certo ou se está do lado errado. Não venha aqui tenta 

banca o bom, pra conquista votos depois. Foi aquele tempo de passa a conversa nas pessoas. Foi! 

Por que, agora, com a rádio cada eleitor que mora lá nos confins do Capão do Cipó vai sabe quem é 

quem. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Governo PP: O vereador não se faz presente na Sessão. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Comunidade que faz aqui presente e já, rapidamente, meu 

grande vereador Ibanez, respondendo as suas colocações e vamo...vamo por partes. Com relação ao 

desvio de função, e tá aqui o vereador Alacir e pode testemunha isso e falo olhando pra ele. Eu 



0437 

 

que...quando..que era responsável pelas manutenções, muitas vezes, pegava as ambulâncias e 

quando tinha uma urgência eu pegava os carros e levava. E isso o Alacir muito me criticava por isso, 

e muito nós debatíamos aqui. E eu disse...e eu dizia pra ele: vereador, quando eu estiver na oposição, 

um dia, e aconteça isso,  eu jamais vou criticar. E graças a Deus, meu grande vereador Ibanez, nunca 

eu critiquei desvio de função  aqui, apesar de ter vários. Inclusive o vereador Alacir, o ex-vereador 

Alacir dirigindo tratores aí. Mas eu acho importante o trabalho. Deve ter sido  urgente. Então é essa a 

minha linha. Quero dizer, Ibanez, e tu me cobra isso e eu vou dizer pra ti que tu é um grande vereador 

e te admiro o teu trabalho tchê, e muito nós conversamos o problema que tá a atual Administração aí 

tchê.  A questão que nós comentávamos, sobre a questão do enjambre,  a questão de abafar o caso. 

Sabe muito bem vereador, nós conversávamos sobre isso. E digo...eu falo isso olhando no seu olho, 

com tranquilidade, que  ninguém tá mentindo aqui dentro. E quero dizer, inclusive,  essas ambulâncias 

não vão durar um ano, senhores. Elas vieram com problema,  senhores. Eu começo a me justificar no 

recebi...houve um problema no recebimento, senhores. Está aí o nosso colega Fernandão a três, 

quatro mês se batendo e não consegue resolver. Inclusive veio conversar conosco: “Erico tem 

problema lá e nós temos que resolver”. Mas pelo amor de Deus, até quando nós vamos com essa 

questão de abafar as coisas, tchê? Até quando? Enjambrar, bota a mão por cima, até quando? Me 

diga isso meu grande vereador? Eu conheço o senhor, eu conheço sua linha e sei que tu não 

concorda com muita coisa que acontece lá dentro. Mas apesar de tudo, e como eu falei antes, nós 

não fomos ouvidos, o senhor não é ouvido. Infelizmente é o que acontece. Infelizmente! É triste dizer 

isso, mas é o que está ocorrendo, senhores. O enjambre e o...e a enrolação tá prevalecendo hoje. Era 

isso,meu presidente. Meu muito obrigado.  VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: 

Então já é costumeiro de prefeito ouvi...não ouvir vereador. Porque, no passado, nunca fui ouvido, 

né?Tive quatro ano aqui e nunca fui ouvido por prefeito. Então  já é costumeiramente é mais um que 

não ouve os vereadores. Mas eu...eu quero dizer aqui que tive buscando informações com o 

secretário da Agricultura que está aqui. Alacir Dessoe, competente secretário, faz um trabalho muito 

bem feito, muito bem esclarecido. Fui e fiquei de responder terça passada. Procurei o secretário e 

perguntei se o seu Jair, lá da Sepé Tiarajú,  por que motivo não fez a sua silagem. O secretário, Alacir 

Dessoe, me informou que cinquenta por cento do seu milho tinha caído. É isto, vereador? Aí ele não 

quis fazer. Não foi dito o que o vereador, ah...Jairo tinha me falado, né vereador? Não sei se foi o 

senhor ou o vereador Jaques? Acho que o Jaques, o Jaques, vereador Jaques. Descurpe, vereador  

Jairo, né?  Quando a gente erra pode pedir desculpa, porque errar é do ser humano. E...na questão 

do...então foi esse o caso do cidadão Jair, lá da Sepé Tiarajú. Cinquenta por cento do seu milho foi 

caído e ele não quis fazer, vereador Alacir. Água, água vamos falar um pouquinho de água. No 

governo  que se passou, nós do Entre Rios, ficamos, no verão, mais de vinte dia, e o prefeito não 

tomava ciência desse caso.  No passado! Foi graças a um vice-prefeito de qualidade, que o Capão do 

Cipó tinha também. O senhor chamado Neuso Pereira Batista, que disse que se não arrumasse na 

ho...no dia que ele quisesse, vereador Ibanez,  ele  buscava do dinheiro dele em São Luiz Gonzaga  

esse técno.  Então eu agradeço muito, né? E aqui a vereadora Regina disse que tem pessoas que 
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distorcem, vereadores  que distorcem. Cite o nome aqui, vereadora, para não ficar injusto nessa 

Casa, né? Então eu gostaria que a senhora citasse o nome do vereador aqui. Se for eu, eu aceito. 

Não tem pobrema nenhum, né? E se for um dos colega meu, certamente, aceita. Muito obrigado e até 

terça que vem.VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: É... quero aqui, Emerson, os 

parabéns pelo novo empreendimento  do Capão do Cipó. É gente assim que Capão do Cipó  precisa. 

De  empresas que venham pra cá, que giram emprego e desenvolvimento  pro Município do Capão do 

Cipó. Meus parabéns, tu vai ter sucesso e, certamente, a  comunidade cipoense.  Eu fico surpreso, 

colegas vereadores, falar   da estrada lá do finado Vandão, dos  Raimann. Amaro,  liguei 

pessoalmente  o dia que uma  pessoa me ligou  reclamando. Um minuto uma  me liga reclamando, 

retornei  a ligação pra ele  que faz  o transporte escolar, ele disse: “Olha, vereador eu nuca vi igual”.  

Então  como é complicado,  né? A gente tem uma postura nessa Casa  que fale a verdade, né?  Os 

colegas reclamado que a estrada...veio uma garoa, foi só uma garoa. Pelo amor  de  Deus isso aí não 

xujo o chão, e terminou com as estradas. A estrada foi cascalhada inteira, inclusive  o vereador Erico 

saiu comigo, vereador. Olhemo  a estrada do Carovi, diz que tá impraticável. Então a gente fica até 

surpreso em falar. Quero, também, aqui colegas fazer um convite, a descentralização do Partido 

Progressista, que tá fazendo isso em todo o Estado do Rio Grande do Sul , e...e vai ser feito no 

Capão do Cipó. Quero convida todos os simpatizantes e Progressistas, pra  dia seis de agosto,  uma 

confraternização no CTG Gumersindo Saraiva, ao meio-dia.Também quero, colegas, que diz que   

semos mentirosos.   Eu, aqui, isso é uma Tribuna, colega Alacir,  a gente vem aqui discutir, tentar 

entender certas  coisas, que nem eu  consigo  entender.  Mas eu tenho certeza   que a comunidade, o 

ano que vem, vai entender. Pode ter certeza! Que  ninguém  engana ninguém, vereadora.  Eu lhe dou 

total  razão.  Ninguém mais  consegue enganar ninguém, e saber que lado tá e quem é, e  quem, 

realmente, fala a verdade e quer as coisa com transparência. E não  vou ser diferente, vereador Erico. 

Concordo contigo, tu salvava vidas, e eu acho que tem que pega carro, sim, quando  precisa.  Tô de 

total acordo com o senhor. Agora eu acho que as coisa tem que ser transparente, doa a quem doer. 

Concordo com o senhor. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Colega Luiz, meu vizinho, parece que o Inter não se deu 

bem hoje, né? Deu Barcelona na primeira partida. Mas é...é natural, né? (Risos) Nós sabia. É...senhor 

presidente, quero aqui homenagear, então dizer ao Emerson que não pude tá presente. Recebi o 

convite, muito obrigado e tenha sucesso nessa empresa aí que vocês colocaram. Ibanez, nobre 

colega Ibanez,  é brabo quando se vê diz...falar no passado. Só que, quando que o Cristian Lencini foi 

CC no governo passado? Isso nunca! E que ele tinha empresa, participo de licitações. Ganho, a lei 

permite. E foi irregular? Pesquise e vê se tem alguma coisa errada, de dois mil e um pra cá nos 

transporte escolar e nas licitações. Não pode mistura as coisas. De que jeito? É pra distorcer mesmo 

as coisas, né? Colega Antonio, distorcer conversas é o que o senhor sabe fazer. Por quê? Por que 

que a lei tem que ser severa pra uns e branda pra outros? E quem ouviu o seu pronunciamento na 

Sessão passada. O senhor quer dizer que quando eu faço as coisas, né? Eu assumo! O senhor 

dizendo que eu não ganho nada com isso, com denúncia disso e daquilo e daquele outro. Eu tô aqui 
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defendendo o povo. E é, justamente, isso que eu faço e assumo. Qualquer denúncia que houver por 

aí que eu fiz, eu venho na Tribuna e tô assumindo. Agora eu vou lhe deixar uma pergunta aqui. Por 

que, por que que passaram a grade, hoje, naquele terreno ali ó da Prefeitura? Claro, tinham passado 

secante, eu denunciei. Tava torradinho ali, né? Agora passaram a grade. Por que que passaram a 

grade? Eu, no meu ver, não  podia. A Patrulha Ambiental, o pessoal da Patrulha disse que não pode 

ser mexido, agora, por um determinado tempo. Devolvo a palavra à Mesa, até a próxima Sessão. 

Muito obrigado, senhor presidente. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 024/2011, dos vereadores 

Regina Weidmann, Erico Rosado, Jairo Charão e Jaques Freitas, ao prefeito municipal. OFÍCIO 

012/2011, da Secretaria do Meio Ambiente, solicitando empréstimo do Plenário para Audiência 

Pública a ser realizada dia 02 de agosto de 2011, às 09:00 horas para tratar sobre a água do Passo 

do Tibúrcio com a participação da comunidade da referida localidade. CONVITE, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, para a V Conferência Municipal de Assistência Social, dia 28 de julho 

de 2011, no Plenário da Câmara de Vereadores, às 13:00 horas com o tema: “Consolidar o SUAS e 

Valorizar seus Trabalhadores”. INDICAÇÃO 063/2011, do vereador Jairo Charão ao prefeito 

Municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 025/2011, dos vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, 

Jairo Charão e Jaques Freitas, ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 026/2011, dos 

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

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 027/2011, dos vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, Jairo 

Charão e Jaques Freitas, ao prefeito municipal. MOÇÃO 016/2011, dos vereadores aos familiares de 

Vítor Hugo Maggio. MOÇÃO 017/2011, dos vereadores em homenagem aos 60 anos da Rádio 

Santiago AM. MOÇÃO 018/2011, dos vereadores aos familiares de Lurdes Tramontina. OFÍCIO 

026/2011, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 041/2011. PROJETO DE LEI 

041/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 um(a)  

farmacêutico para atuar no Posto de Saúde do Município por tempo determinado para atender a 

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

064/2011, do vereador Sergio Seifert ao prefeito Municipal.  Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 024/2011, dos vereadores Regina 

Weidmann, Erico Rosado, Jairo Charão e Jaques Freitas, ao prefeito municipal, vereador Jairo 

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

Weidmann a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador Diego Nascimento contra, vereador 

Ibanez Garcia contra, portanto o Pedido de Informação foi aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 02 

(dois) votos contra. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 025/2011, dos vereadores Regina Weidmann, Erico 

Rosado, Jairo Charão e Jaques Freitas, ao prefeito municipal, vereador Ibanez Garcia contra, 

vereador Diego Nascimento contra, vereador Antonio Jardim contra, vereador Jairo Charão a favor, 

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

portanto o Pedido de Informação foi aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 026/2011, dos vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, Jairo 
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Charão e Jaques Freitas, ao prefeito municipal, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Diego 

Nascimento contra, vereador Antonio Jardim contra, vereador Jairo Charão a favor, vereador Erico 

Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, portanto o 

Pedido de Informação foi aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 027/2011, dos vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, Jairo Charão e Jaques 

Freitas, ao prefeito municipal, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Diego Nascimento contra, 

vereador Antonio Jardim contra, vereador Jaques Freitas a favor, vereador Jairo Charão a favor, 

vereador Erico Rosado a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, portanto o Pedido de 

Informação foi aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra. MOÇÃO 016/2011, dos 

vereadores aos familiares de Vítor Hugo Maggio, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 017/2011, dos 

vereadores em homenagem aos 60 anos da Rádio Santiago AM, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 

018/2011, dos vereadores aos familiares de Lurdes Tramontina, aprovada por unanimidade. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 02/08/2011, 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 1° Secretária da Mesa. 

Capão do Cipó, 26 de julho de 2011. 

 

 

 


