
0452 

 

                     

 

ATA N° 29/2011 (Ordinária) 

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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 28/2011, da Sessão Ordinária do dia 

02/08/2011, 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. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, demais colegas 

vereadores, comunidade que se faz presente, e cumprimentando aí os ouvintes da 87.9, que 

passarão nos ouvir a partir das nove horas da noite. Portanto, vivemo aí uma semana de muita chuva, 

é...temporais que, também, vieram atingir, aqui, o nosso Município de Capão do Cipó. E é nessas 

horas que a gente é solidário, é nessas horas que a gente se entristece quando a gente 

vê...é...acontecendo essas tempestade, essas destruição. Então não só no Capão do Cipó. Mas 

graças a Deus, é...nós agradecemos a Deus, e devemos agradecer a Deus cada momento, cada 

instante da vida, que, olha, já no acordar pela manhã nós temos que agradecer a Deus, gente, né? 

Por que Deus nos deu vida e  saúde. Então eu sempre digo uma coisa assim ó, nunca se tira proveito 

do que se acontece com nossos seres humanos, por que amanhã ou despois poderá ser nós, né? 

Então nós temos que pedir a Deus, cramar a Deus pra que as coisas não venha acontece como a 

gente viu nos outros município, pegando a região aí de Santa Catarina, região aqui de São Miguel das 

Missões, Santo Ângelo. Enfim, toda essa região aí que foram abalada pelos temporais  que vieram 

né? Então coisas que tá acontecendo e nós aqui temo que agradecer a Deus, e que não venha mais 

acontece...é...essas tragédia em nosso Município. Também, eu quero aqui...é...com muito orgulho 

agradecer ao presidente do Partido Progressista, ao vice-presidente, meu colega Ibanez, pelo 

belíssimo encontro, né, que foi realizado no sábado. Estivemos ali recebendo a população que nos 

prestigiaram nesse encontro de sábado, né? Aonde recebemos a visita do deputado Luiz Carlos 

Heizer, deputado Chicão, deputado Pedro Westphalen, representando do deputado Afonso Hann, 

representante do deputado Jerônimo, prefeito Julio Ruivo, presidente do PP de Santiago, lideranças, 

filiados, simpatizantes, pessoas que aderiram a sigra do Partido Progressista, a qual eu me orgulho 

em fazer parte deste partido, e me responsabilizo em dizer, tô seguindo já pra dois mandato dentro do 

Partido Progressista né? A qual o povo me concedeu este espaço e quero representá-lo com muito 

orgulho, enquanto eu estiver aqui nesta Casa, o Partido Progressista, a qual eu exerço. Então eu 

quero dizer parabéns aos novos filiados, grandes lideranças, que vieram se ajunta ao Partido 

Progressista. Foi um encontro extraordinário no CTG Gumersindo Saraiva, aonde a imprensa, jornal 

Expre...é... Folha, se fez presente, lá pelo Emerson, né? Sul Fotos, também, se fez presente lá. 

Estado do Rio Grande do Sul 
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Imensas fotos tem ali nessa nova empreendimento, aqui, do Emerson. Então é uma alegria muito 

grande para nós. E convidamos a todos , a todas que venham se associar ao Partido Progressista. 

Para nós é uma honra muito grande receber, a qual recebemos de braços aberto o nosso amigo Alceu 

de Ávila e de Assunção, ex-vereador do PDT, hoje nas fileiras do Partido Progressista. Retornando a 

casa o nosso querido e amigo Franklin, ao qual vereador aqui desta Casa, por certo motivo achou de 

trabalhar em outras ocasião para outro partidos. Mas, hoje, o Franklin, novamente, está fazendo as 

fileiras no Partido Progressista. Então eu quero dizer a vocês, se eu for cita nome por nomes, aqui, 

em torno de cinquenta e poucos filiados o Partido Progressista recebeu no sábado, professor Rodolfo. 

Foi uma honra muito grande. E sentimos a falta, ainda, de muitos e muitos companheiro, por que era 

um sábado, muitas pessoas trabalham, né? Então...mas recebemos ali no CTG, a qual tivemos o 

prazer de receber as autoridades que tiveram ali presente e o povo que vieram aderir a sigra do 

Partido Progressista. Eu quero, aqui, senhor presidente, rapidamente, pedir o patrolamento, que seje 

feito no Passo da Areia, atendendo o pedido daquelas...daqueles moradores ali do Passo da Areia, 

né? E, também, dizer aos assentamento do nosso Município, que...pa...que o maquinário da 

Prefeitura continuará fazendo os assentamento, né? Fazendo lá pro nosso amigo Melé, no Santa Rita, 

em todos os assentamento, ali Nova Esperança, né? Então eu quero concruí e vorta a fala aqui no 

meu tempo de liderança sobre o projeto-sugestão, né, que a gente apresentou, aqui, do IPTU ao 

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

vereadores, colega vereadora, jurídico dessa Casa, nossa Cipoense 87.9, comunidade cipoense, o 

Emerson do Folha, secretários dessa Casas...dessa Casa, desculpa. Seu Valdir, em nome do seu 

Valdir cumprimento a comunidade cipoense. Primeiro lugar começo, tem um aviso aqui da Secretaria 

de Agricultura, que as muda que iam chega amanhã, a partir das oito em diante, ficou para vim quinta-

feira de manhã. Então o povo aí que comprou as muda, então, não virá amanhã. Vai vim quinta-feira, 

pela manhã, no mesmo horário que ia chega, no caso de amanhã. Então o secretário pediu que eu 

fizesse, comunica aí ao povo que as mudas chegarão dia...quinta-feira a partir da manhã. Também 

não podemo de deixa aqui, presidente dessa Casa, de comenta que, amanhã dia dez, nos temo a 

nossa Consulta Popular Cidadã, que é as demandas que o nosso povo cipoense, as nossas 

comunidade, que escolhem para o orçamento para o exercício de dois mil e doze. Então é muito 

importante a gente faze parte, participa, a comunidade, o povo participa. Então nós temos urna aqui 

na Câmara de Vereadores, Posto de Saúde, Carovi na escola, na Prefeitura. E nós, também, temos 

as urna aí que vão saí recolhe os votos das pessoas para que venha recursos para o nosso 

Município. Também não podemo, aqui, colega Sérgio, de comenta mais uma, a gente diz...a gente 

fica triste de perde mais um amigo, né colega? Lá da localidade do Passo do Tibúrcio. Perdemo um 

agricultor, nosso amigo, vizinho, muito bem, como se diz, querido na nossa localidade lá, o nosso 

amigo Frávio. Então quero deixa, aqui, meus votos de pesar a família do...do Frávio. A gente fica 

triste, mas, com certeza, Deus escolheu o lugar dele. Então a gente tem aqui só que agradece, por 

que nos momento difícil a gente vê que as famílias é que mais precisam da gente. Então era muito 

amigo nosso, vizinho, a gente fica triste de perde mais um amigo, que a gente, todo dia, se 
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encontrava e batia um papo com ele. Também, aqui, chegou a essa Casa, hoje, um proje...projeto 

043, que é pra contratar sete agentes comunitários de saúde. Muito importante esse projeto. Então a 

gente pede que os nossos colegas olhem com carinho e atenção. E que tenham todos uma boa noite. 

Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): O vereador fica com sete minutos, um cedido pelo vereador Jairo Charão e outro 

cedido pela vereadora Regina Weidmann. Senhor presidente, só comunicando que eu tenho um 

minuto do vereador Jairo. Colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, ouvintes da rádio 

Cipoense FM, nossa saudação.  Presidente, em primeiro lugar eu quero, também, dizer voto de pesar 

ao meu amigo Flávio, uma pessoa que eu tinha...conhecia de tempo, e gostava muito de conversa. 

E...acho que Deus escolhe os bons e todo mundo tem a sua hora. Uns mais e uns menos. O nosso 

sentimento de pesar ao nosso amigo. Quero, também, dizer que é importante a comunidade tá 

presente e a comunidade participa da Consulta Popular. É importante, até o vereador Ibanez tá 

envolvido. Tá aqui as cédulas. Todo mundo que chega na...na Câmara, ou na Prefeitura, 

principalmente, que o pessoal venha vota e escolha sua prioridade que ache importante pro 

Município. Principalmente a área de segurança, que é uma área que muito nós precisamos. Mas, 

presidente, confesso aí, principalmente com o funcionalismo público, eu que sou funcionário, que não 

tivemos dias muito bons. Passamos por turbulências, às vezes, e, graças a Cipoense FM, nós 

devemos relatar aqui. Uma é as transferências. Voltou, de novo,  aquela questão de transferi os 

funcionários. Acho que com o intuito de amedronta, de bota, tenta bota medo em alguém, no 

Executivo Municipal. Transferiram o nosso amigo Jairo, o vereador vai pra Assistência Social, com o 

intuito de coloca lá na Casa de Passagem. Não conseguiram por que tem que ter um superior. 

E...mas o intuito era deixa o senhor isolado lá, vereador. Não conseguiram. Transferiram o nosso 

colega Diego Matos. Não desmerecendo, mas um dos melhores funcionários que nós tínhamos na 

Secretaria de agricultura. Quem conhece o trabalho do Diego, quem vê ele na globe, sempre sabia do 

trabalho que ele fazia. Transferiram ele lá pro colégio. E até fui conversa com ele: mas e qual foi a 

falta que tu cometeu, Diego? “Colega, eu não sei! Ninguém me falou nada! Simplesmente veio a 

transferência!” Um funcionário, até hoje, que eu não vi apontamentos. Tá lá no colégio numa outra 

função que ele disse: “Eu não gosto de tá aqui. Eu gosto de tá em cima do trator, fazendo o meu 

trabalho pros agricultores”. Foi transferido. E mais boatos de transferência. O Controle Interno, por 

exemplo, de três funcionários, o colega Diedrich, da colega Marceli, do colega Álvaro, somente ficou o 

Álvaro. Foram transferidos. Então isso nos chama atenção. Qual é o motivo? O porquê das 

transferências? Amedronta não sei quem, senhores! Digo mais, o corpo de funcionários tá muito mais 

unidos do que antes. Fique aqui o registro. Não tem como deixa de acompanha, hoje também, e isso 

me envolve a minha pessoa e do colega Roberto. Nós que éramos membros da comissão de licitação, 

e solicitamos a nossa...solicitamos a nossa saída da comissão, e vou dizer por quê. A mais de três 

meses vem uma discussão e uma briga da empresa Servisul e da empresa Fratta Construções. Não é 

a empresa Fratta do transporte escolar. É o mesmo dono, só que é a Fratta Construções. E hoje, 

ontem, as treze horas da tarde, depois de inúmeros recursos, que a comissão vinha discutindo e 
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debatendo, onde a empresa Fratta anulou a empresa Servisul através de um recurso julgado pela 

comissão. Quando nós fomos abri a proposta da comissão...da empresa Fratta surgiu através do 

procurador jurídico do Município, um comunicado que a empresa Fratta respondia um processo lá no 

Município de Tapera por inidoneidade. O que que significa isso? A empresa não cumpriu com uma 

obra feita no município. Ligamos pra lá, o colega Roberto e a colega Suzana que são os funcionários 

da comissão, ouviram e leram o documento, ligaram pro município de Tapera, o qual não constava 

nenhuma irregularidade. Ao relata a ata, eu até sugeri ao colega Roberto que pegasse o documento 

pra nós anexa ao processo, ao qual foi negado pelo procurador jurídico, por que aquilo não era 

relevante. Sinceramente, senhores, nos entristeceu. Nós que já participamos de inúmeros cursos, e, 

hoje, eu conversava com o jurídico desta Casa, qualquer coisa que tu tramita num processo licitatório, 

quando instala a sessão, deve ser relatado na ata. O qual nós não podemos fazer por que os 

superiores da nossa Administração atual nos impediram. Qual foi o procedimento, senhores? 

Relatamos na ata, o fato que o procurador jurídico nos negou o documento, e solicitamos a nossa 

saída da comissão. E eu quero faze um pedido aos futuros membros da comissão de licitação...O 

senhor presidente diz: Vereador que mais um minuto da vereadora Regina? O vereador diz: Eu 

aceito, vereador, e agradeço. O que que nós pedimos? Nós estamos fora, colegas, e temos que dizer 

o seguinte: nós mantemos a nossa linha. Nós mantemos a nossa imparcialidade. E quero faze um 

pedido aos colegas funcionários públicos  que vão a...ocupar a comissão de licitações, que vão 

ocupar a comissão de pregão eletrônico: mantenham a mesma linha. Por que as nossas compras, 

quando estoura a corda, senhores, eu tenho certeza que vai estoura na ponta mais fraca, sempre, que 

é o funcionário público. Gostam sempre de aponta o dedo. Nós não abandonamos o barco da 

comissão de licitação. Nós só descemos num porto seguro por que vimos que o barco estava 

afundando. E avisamos: Isso está errado! O procedimento é incorreto! E não fomos ouvidos. 

Optamos, então, por saí da comissão. De certo nós estamos errados, e o jurídico, o prefeito, que 

em...viram o documento...Não se sabe da onde que saiu esse documento, que fique bem claro, 

acusando a empresa Fratta e a empresa Servisul. E um pouco, eu não sei, qual a Servisul, quem é a 

Fratta nessa...nesse emaranhado de discussões, optamos por saí fora da comissão. Por que nós 

somos funcionários públicos e devemos honrar isso, de ser funcionário público da Prefeitura de Capão 

do Cipó. Era isso, meu presidente. Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP): Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Quero, aqui, cumprimentar o seu Valdir, 

doutor Marcelo, o ex-vereador Luiz. Quero, também aqui, cumprimenta aos demais pessoas da 

comunidade do Capão do Cipó. E, em nome do Roberto, cumprimenta os ouvintes da 87.9, que leva 

ao ar as nove hora as transmissão da Câmara de Vereadores, e os funcionários dessa Casa. Eu, 

ouvindo as suas palavras, vereador Erico, e até ontem estava na sala do prefeito quando vi 

comentário que o senhor e mais o amigo Roberto estaria saindo da parte da licitações. Eu só tenho 

um comentário a faze nessa Casa, até a bem da comunidade cipoense, que a respeito das licitações. 

Nessa casa, todo mundo sabe, a comunidade sabe, os nobres colegas sabe, o que aconteceu com 

certas licitações que foram feitas por empresas de fora do Município, e os rolo que deram, até hoje 
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não resolveram. E eu vou dizer pro senhor, vereador Erico, lhe admiro o seu trabalho, como o do 

Roberto e de qualquer outro da licitações. Sei da transparência que vocês tem. Acho que deveriam 

continua. Não sei qual é o motivo que levou isso. Mas eu acho que toda notícia tem que ser bem 

apurada. Toda! Por que nós lidamos com dinheiro público, máquina pública, e com toda transparência 

que nós venha ter, vereador, podemo ainda caí em cada rolo que não temos como saí. Eu acho que a 

licitação tem que apura, vereadores, toda e qualque denúncia e toda e qualque informação que seje a 

bem do Poder Público do Capão do Cipó e de que município for. É minha opinião, né!? Eu acho que 

tem que se apurado. E eu acho que não fazem mais que a obrigação deles de apura. Outro 

comentário, vereador, transferência de funcionários. Eu até fico surpreso e vou comenta, aqui, antes 

que o vereador venha aqui, o vereador Jairo. Eu não sei o motivo do qual leva essas transferência aí. 

E disse que era contra esse tipo de coisa. Por que eu condenava lá no governo passado quando se 

usava esse sistema. E vocês sabem que eu tô falando a verdade. A comunidade cipoense sabe que 

eu tô falando a verdade. Sou contra perseguição! Seja o partido que for, as cores que for e o governo 

que for! E não é agora que eu vou ser a favor de certas coisa. Agora, eu concordo, também, vereador 

Jairo, que muitos, a seu respeito, vou dizer pro senhor, não vou manda recado, que reclamavam, que 

noventa por cento do seu tempo lhe encontravam na Avenida Tancredo Neves. E eu cobrei, um dia, 

do seu funcionário...do seu patrão, Alacir Dessoe, que deve tá ouvindo em casa, por que o funcionário 

mais para na Avenida do que dentro do gabinete? Eu, como vereador. Cobrei isso, tô dizendo pro 

senhor. Não mando receado, né!? Então eu não sei por que, se tão trabalhando, se tem trabalho, tem 

que tá no gabinete trabalhando. E cobro do governo, como muitos andam pelas rua. Ou não tem 

trabalho, se manda embora e se economiza com o dinheiro público do povo do Capão do Cipó. Por 

que quem paga a conta, pode ter certeza, que é o contribuinte do Capão do Cipó, que paga os 

imposto e sustenta vereadores e sustenta os funcionários público. Isto é quem paga a conta. Se tá 

sobrando, dispensa. É o meu pensamento! Consulta Popular, quero reivindica, mais uma vez, ao 

vereador Érico colega, já colocou aqui nesta Casa, a demanda é interesse da comunidade cipoense. 

Hoje tive uma reunião na Brigada Militar, agora a tarde, e onde tava o representante do Governo do 

Estado, o Sidi, que representa a região e o COREDE e o COMUDE. E cobramos dele os atrasado 

desde o governo Rigotto, de dois mil e sete, vereador Erico, da governadora Yeda, e os repasse não 

vêm. Dizem que, agora, vai ser liberado três milhões de atrasado. Tomara que venha. Por que a gente 

sai nas casa, pede o voto, reivindica, a comunidade vem vota, e tem coisa atrasada pras comunidade, 

inclusive Capão do Cipó, doutor Marcelo. Tem, sim. E muito dinheiro em todos os município, tem. Mas 

nós acreditamos que o governo Tarso vá muda isso, que vá libera os recurso, que a comunidade vá 

vim vota no nosso Município. Por que é de interesse dela. É ela que escolhe a demanda. Ela que 

escolhe o interesse, e esse interesse vem pra beneficia a comunidade do Capão do Cipó. Meu muito 

obrigado, presidente. Volto no meu tempo de liderança. Devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto ao 

vereador Erico Rosado. Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, 

comunidade que nos honra com as suas presenças. Em especial a 87.9, que nos ouve a partir das 
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vinte e uma horas. Enfim, aos colegas dessa Câmara e ao jurídico, também. Inicio só me queixando 

de ter cedido um minuto pra você, vereador, colega, vai me faze falta. Senhor  presidente, me associo 

aos votos de pesar ao amigo Flávio Freitas, lá do Passo do Tibúrcio. Um  grande amigo que, também, 

partiu. E assim como ele, nós, também, temo o nosso lugar reservado. Quero, aqui, coloca, então, 

sobre uma pequena coleção de portaria que eu já tenho durante esse mandato do nosso prefeito 

Osvaldo Froner. Já são quatro portarias. E acredito que vou presta um bom serviço na Assistência 

Social, por que lá já fui secretário. Fui recebido com muito carinho pelos funcionários que estão lá, 

principalmente pelo secretário Dário. Só que antes desta transferência deviam olhar a Lei 154 de dois 

mil e quatro, e olhar as atribuições do meu cargo antes de me transferi pruma casa de passagem que 

é só no papel. Que não existe aqui em Capão do Cipó, ainda. Aqui está só no papel. Nós aprovamos 

aqui e fomos lá, agora, por que queriam me coloca lá. Tem quatro cama, tem um birô, um fogão, mas 

não tem o chefe da casa. E eu tenho que ser subordinado. Eu sou um funcionário público. Pra atende 

telefone tem que ter alguém pra me coordena. Eu não posso fica com a chave daquela...daquele 

estabelecimento. Eu não posso me...fica responsável pelo que tem lá dentro. Eu, apenas, vou atender 

telefone. Então, tive que vim, de volta, pra Secretaria de Assistência Social, com muito orgulho. E 

tenho certeza que muito vou contribui ali. Também, senhor presidente, colega Ibanez, sobre a minha 

ficada na frente da ex-secretaria que eu estava, de Agricultura, eu quero dize que, não só eu, vocês 

todos sabem que quando não tem pessoas lá dentro a gente fica ali fora, ou tomando mate, ou 

conversando. Todos os colegas. Agora, me cobrem se, com a minha saída, isso vai termina. Agora eu 

pergunto onde estava o nosso secretário de Agricultura, seu Alacir Dessoe, quando ligavam e a gente 

não tinha o que dizer. Quando perguntavam onde tava a patrulha agrícola e nós não sabia responde, 

por que, pra nós, lá dentro da Secretaria, ele nunca disse que mandou a patrulha pra assentamento, 

pra Carovi, é tudo na mão dele. Só que eu digo assim ó, pra ti manda, tu tem que se capacita. E eu 

digo que ele é incapaz de comanda alguma coisa por que ele não sabe nem liga o computador. 

Quero, aqui também, senhor presidente, me referir a essa nobre revista que saiu aqui em nosso 

Município, com aprovação de sessenta e oito por cento dessa Administração Osvaldo Froner. E eu 

tenho amigos, também, no PP, uma gente séria, que me trouxe a informação certa. Trinta e um por 

cento foi a aprovação do prefeito, e trinta e sete por cento foi a diferença que, qualque um de nós 

vereadores, com o nosso trabalho aqui na Câmara faria aí numa pesquisa séria, fora, aí na nossa 

comunidade, os trinta e sete por cento bateria os trinta e um do prefeito, que está nesta revista e eu 

acredito que não é verdade. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas vereador, colega vereadora, comunidade 

que faiz presente. E os nossos ouvintes da 87.9 que logo mais estarão nos escutando. Senhor 

presidente eu, também, quero fala de uma Moção de Pesar, que tem nessa Casa, à família do seu 

Leonel da Silva Pinto, que era do assentamento Santa Rita, que faleceu sexta-feira. Senhor 

presidente, o seu João Antonio Soares Machado, que mora ali em cima, perto do Passo da Areia , me 

ligou e me pediu: “Jaque, pode fala, e diz meu nome”! Que o prefeito, Osvaldo Froner, prometeu uma 

carga de pedra pra ele, na porteira, quando era candidato a prefeito. E disse: “Se eu me elege, tu 
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pode ter certeza que essas pedra vai ser...” Até hoje não chegou lá. E ele disse assim: por que é 

pobre! Por que ele disse que de promessa ele tá feito. Por que ele falou pra uns quantos vereador, 

todo mundo pede, mas nem isso os vereadores da situação o prefeito não escuta. Então, ele disse 

assim: “Então não tem mais o que eu recorre”! E o Guta pediu que levasse uma carga de pedra, que 

nem carro e nem o transporte escolar cruza, que atorou a estrada na frente da casa dele, e é na 

estrada geral. Que diz que é uma vergonha. Faz horas que pede e nada foi feito. Mas nós vamo faze 

de que jeito? Que as nossas máquina tá o legítimo cemitério de máquinas quebrada dentro do pátio 

público. E quem dize que diz que...nóis temo mentindo, vão lá e olhem se não é verdade isso. E 

tem...uma senhora do Carovi me ligou que tem os comprimido que o Posto é obrigado a repassa pras 

mulheres que precisam. Ela faiz dois meis que ela pegou duas caixa, que era um pra cada meis. Ela 

veio e disse que não deram. Foi no Posto lá do Carovi, e diz que não deram. O marido dela veio aqui 

e não deram, também. Tão guardando pra quem? Se veio pras pessoa que precisam tem que ser 

distribuído. Então, acho que tem alguma coisa ser feita. O lixo foi uma vergonha de sexta-feira. Isso 

nem dá pra comenta na cidade. Só se acordaram, o secretário do Meio Ambiente se acordou, 

sex...sábado, por que tinha o encontro do partido do PP, pra não vê, o pessoal que vinha de fora, a 

lixaiada que tava em nossa cidade. Tiveram que recolhe isso era nove e meia, dez hora da manhã. O 

que que fizeram sexta, o dia inteiro? Eu disse que se tivesse gente sacana em nosso Município, tinha 

esparramado todo o lixo, de noite, e eu queria vê juntarem. Por que as pessoa guardaram o lixo, por 

que são educado. Essa é a verdade! Se tem alguém pra faze as coisa, façam a coisa certa. Se deu 

problema na...no transporte, que diz que a firma não quis vim mais, se programa antes, não deixe pra 

última hora. Que lixo se junta todo dia. O concurso, o concurso é fria! Isso é fria! Me provem o 

contrário! É tudo pra arrecada dinheiro. Por que que não faiz o concurso e diz: “Tem tantas vaga?” Se 

alguém passa, se é um contrário, não chama. Agora, se for companheiro, chama. E tem CC dizendo 

que já tão drento do concurso. Por que, as outras empresa faiz o concurso, na mesma hora sai o 

resultado. E eu quero vê se nessa sai. Levam pra casa, direciona, e daí é o concurso. Por que, até 

hoje, o prefeito não me disse o que que foram faze em Pato Branco, que a empresa é de Santa 

Catarina. Essa é a verdade! E casa popular, eu vou comenta, que eu disse que eu ia fala, eu vou fala. 

Pra ganha casa popular, hoje, no Capão do Cipó, que é dinheiro que vem de fora, não é nem dinheiro 

do Município, tem que se filiar em algum partido. Teve pessoas que teve que se filia pra ganha casa. 

Isso eles falaram. Por que alguém fica pressionando: “Vão se filia. Tu vai te que se filia, daí eu te dou 

a casa”! Vereador Diego, se desse antes...nunca foi feito politicagem em cima disso. Se vocêis fosse 

bom não ficava pressionando as pobre pessoa, que precisam, pra faze...dá casa popular. Que tem 

muitas pessoas necessitadas, que tem o Áureo, tem um senhor no assentamento, que molha, chove 

que nem lá fora, até hoje não foram capaiz de dá dez folha de Brasilit e uma dúzia de tábua. Essa é a 

verdade! Esse é o dinheiro público, que tá sendo bem aplicado. Eu, logo mais, eu vou fala de depois 

do transporte escolar, de novo, no meus dois minuto. Meu muito obrigado e devorvo a palavra à 

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

colega vereadora, comunidade que está aqui conosco. Alguns colorados, alguns gremistas, né? 



0459 

 

Sabemos que tamos no rabo da canoa, né vereador Luiz? Mas vamos sobreviver. E, também, eu 

quero saudar as pessoas que nos ouvem, os ouvintes da nossa prestigiosa cipoense FM 87.9. 

Normalmente a gente começa com os assuntos ruins, e vamos, depois, fala dos bons. E na...no 

amanhecer de quinta, nós fomos lá, eu estava em casa, e fomos surpreendidos pela morte do meu 

amigo e do meu compadre, o pai da Luana, o Flavio. Pai da Luana e da Lalesca. Trinta e oito anos, 

pessoa estabelecida, homem sério, correto, trabalhador, que deixou a dona Neli, a minha comadre, 

seu Xilino, as irmãs dele, e...Deus levou, certamente. Mas essa é a vida, e assim as coisas 

acontecem. Horas boas, horas ruins. Essa foi uma hora ruim. Vamos pra um assunto bom, nós que 

estamos aqui, em casa vocês que tão nos ouvindo, é...colega Erico, foi ou não foi uma demonstração 

de força do Partido Progressista? Eu acho que deve ter umas cento e vinte mesas naquele salão, 

acho que deve ter quatro cadeiras, são quatrocentos e oitenta, mais uns de pé. Eu, assim por baixo, 

seiscentas pessoas. E isso que todo mundo fala que estamos mal na foto, né? Dois deputados 

Estaduais, um deputado Federal, prefeito da nossa cidade mãe, secretários, secretário Municipal, 

pessoas que fazia muito tempo que eu não via. Pessoas que diziam que tinham virado, que não eram 

mais do PP, tavam lá prestigiando a nossa festa do Partido Progressista. Isso é igual aquela 

propagando do cartão de crédito: Isto não tem preço! Você vê o olho das pessoas vibrando, brilhando. 

Tem problemas? Eu disse lá minha fala, colega Erico, tem problemas. A gente sabe que tem 

problemas. Agora, também, soubemos e, também, sabemos que as coisas acontecem, né? Podia ser 

melhor, reconheço. No governo passado teve problemas? Teve. Podia ser melhor? Podia. Foi feito o 

que pode? Pode. Mas que demos um show, isso nós demos um show, né? Eu acho assim que, as 

vezes, a gente fica com o baixo astral e fica meio que por baixo, e fica meio nervoso, e se ataca. Mas 

que foi uma injeção de ânimo, isso foi, né? A família progressista, e  agora estou falando muito sério, 

a família progressista, ela é unida. Briga, discute, disputa, é...se queima, mas na hora do...do pega, 

mostramos a nossa força. Quero falar da importância, colega Ibanez, e vocês colegas vereadores, né, 

do nosso...da Participação Popular Cidadã. Amanhã lá na minha escola, na escola Macedo Beltrão, 

estaremos lá trabalhando pra que...pra que possamos, a comunidade possa votar e se envolver nos 

itens: agricultura e pecuária, que é o número três da cédula. Na educação, que é o oito. O nove, que é 

a saúde, construção e aquisição de equipamentos hospitalares. Lá na educação, que é ampliação de 

espaços escolares, e eu acho que são itens importantes, qualque um deles. A segurança, o número 

quinze, que é aquisição de viaturas e equipamentos pra polícia é... Civil e a Brigada Militar. Também, 

já temos que começa fala, colegas vereadores, que dia onze, lá na escola Macedo Beltrão, lá na 

comunidade do Carovi, aquele estabelecimento de ensino promove o tradicional desfile cívico-

tradicionalista, que toda a comunidade, todo o Município, tradicionalmente, se envolve e vai lá desfila. 

E esse...onze de setembro, né? Então hoje, praticamente, hoje um mês e mais um dia, né? Dois dias. 

Então, nesse dia, ficam vocês que estão em casa, convidados pra, desde já, se envolverem, 

trabalharem...é...participarem. se quiserem trabalha lá, também, fica o convite pra nos ajuda a 

trabalha. E aí colega Jairo de Lima Charão, com relação ao cole...ao secretário Alacir, não saber ligar 

o computador, no meus minutos de liderança eu lhe respondo. Muito obrigado e volto daqui a três 
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minutos.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com 

quatro minutos, pois cedeu um minuto ao vereador Erico Rosado. Boa noite senhor presidente, 

meus colegas, pessoas aqui que se fazem presente. Em especial aos nossos queridos ouvintes da 

87.9, que daqui a pouquinho estarão nos ouvindo. Em primeiro lugar, também, ah, cedi meu...meu 

tempo pro meu colega, então vou ser breve. Falando a respeito do...desses temporais, dessas chuvas 

que deu, ah, vamos direto ao assunto, das casas. Minha Casa Minha Vida, essa foi um sonho que eu 

acho que já passou. Mas há promessas do prefeito Froner, eu vou dizer aqui o nome do seu Lauro, 

até o Jaques sempre falou nele. O senhor prefeito, Osvaldo Froner, prometeu pra ele que ia dá uma 

casa pra ele, dessa casa Minha Casa Minha Vida, que ia dá até Natal do ano passado. E que se isso 

não acontecesse, ele tiraria o dinheiro do bolso pra dá a casa pra ele. Agora, com esse temporal, 

molhou tudo, destelhou, ele veio, hoje, na Prefeitura pedi, de novo, a casa, novamente, e foi 

prometido para o ano que vem. O ano que vem, todo mundo sabe que é o ano que a mágica 

acontece. Que tudo pode acontece. Um ano eleitoral. Então, quem sabe, se Deus quise, ele vai ganha 

a casa. E  eu queria sabe o que que foi feito das madeiras que foi desman...desmanchado o CTG lá 

escola Julio Biasi? Não deu, hoje eu não consegui liga pra diretora, pra pergunta se ela sabia. Mas 

que muito bem essa madeira poderia ter arrumado a casa desse senhor, e, também do senhor Áureo 

lá do Entre Rios. Outra coisa, também, que eu quero pergunta, aqui, que, hoje, várias pessoas me 

ligaram, que foram chamadas, eu não sei, no rádio, para vim no CRAS pra faze Carteira de Trabalho, 

tudo certo, por aquele convênio que nós, vereadores aqui, aprovamos. Só que o pessoal do SINE não 

compareceu. Por quê? O que que aconteceu? Não tavam tendo bom entendimento entre a secretaria 

entre o CRAS? O que que vão faze, o que que não vão? Eu acho que quem tá ali, tem que avalia 

melhor, e se disse que o pessoal vem, aí sim comunica a população pra se desloca de suas casas até 

vim pra faze tal serviço. E eu vou deixa, também, um pedido de serviço. O senhor Fabiano, da loja 

Agrofix, solicita, com breve urgência, de iluminação em frente a sua residência, situada na Rua 

Juvenal Garcia dos Santos. Ele é um morador novo aqui no nosso Município, veio a convite do 

prefeito, com mil e uma promessas, paga...tá pagando seus impostos, tem a loja, tá gerando...ah, 

renda apara o nosso Município, tá pagando iluminação pública e não tá recebendo. Então se a 

Administração, com tanto trabalho que tem feito, mas que arruma um tempinho de, pelo menos, 

coloca essa lâmpada lá. Esse morador, esse município...munícipe vai fica muito agradecido. E a 

respeito da Administração eu tenho algo, algumas coisas a acrescenta, a fala, mas eu vou deixa pro 

meus dois minutos. Eu só quero deseja, e quero dá os parabéns a reunião do PP. Por que o PP, o 

partido do PP, como o meu colega Antonio Jardim já tinha falado uma vez aqui, realmente, é o partido 

do meu pai. Só que aqui no Município, o meu pai me proíbe de eu participa. Por que as pessoas que, 

hoje, comandam esse partido, poucas prestam. Poucas prestam! Que comandam! Que comandam! 

Eu não estou...não tô falando do partido, em geral. Eu estou falando daquela cúpula, poucas prestam! 

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

presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): Cumprimento a Mesa, colegas vereadores, 

vereadora, público aqui presente. Em nome do Puti, do Lildo aí, cumprimento a todos aí. O Lildo acho 
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que é a primeira vez que tá vindo aí, meu compadre. Também não... agente tá triste aqui, dá voto de 

pesares ao Flavio lá, que trabalhava comigo. Quando precisava, não era só eu, o seu...o seu 

Meneghini, o seu Alcides, também, ele trabalhava lá, também. Agora tava me ajudando eu lá na 

lavoura e deu esse poblema aí com esse rapaz. Faze o que, né? Deus quis assim, o que que vamo 

faze? A entrada do...lá a estrada do Pinheirinho e da Real o micro, quando chove, não pode busca os 

alunos. Tá...tá ruim. Tá...me passaram essa informação. Os alunos ficam sem aula. Então, tá terrível 

aquele pedaço. Acho que um pedaço, de repente, poucas carga de pedra aí pros alunos não fica sem 

aula, faze aquilo. Tá vergonhoso aquilo lá. É muito...tá horrível. Seu Daito, também, pede entre Carovi 

e Tunas, ligue a água dele. A água, a mulher dele sofre de poblema de coluna, tem que busca de 

balde. E ele pede pra gente vim fala aqui nessa Tribuna, a gente pega e vem, não tem...Só que 

acontece e que ele...ele comentou, ligou e falou que...coisa que o prefeito falou que não passa o 

projeto aqui,que os vereadores não...não fazem, por isso que não ligam a água. Não sei se isso é 

verdadeiro. Eu quero...eu disse que não vou fala aqui do prefeito, e não vou fala dele, que eu quero 

pega e tira isso a limpo. Que eu acho que a gente tem que vê as coisas a limpo pra depois vim fala 

aqui, e depois te que vim pedi desculpa. Então quero vê se isso é verdade. Até os colega, de repente, 

pode..é...se...ter essa informação. Também teve, foi no sábado, morreu uma prima minha em São 

Miguel, também, parente nossa..aquela...tem...também. Não é por que...que eu tô dizendo que eu vou 

saí do PP que eu não participei da...da festa que diz que foi muito maravilhosa a festa, muito boa. E o 

Vicente mandou eu vim nessa Tribuna e dize que ele tá saindo do partido, e não volta atrás, como o 

doutor Gustavo já saiu. Ele disse que não volta atrás. Não vai pra outro partido. Eu não tô dizendo que 

eu vou pra outro partido, também. Não é o causo que, duma festa, que foi maravilhosa, vou dize 

que...vou queima vocês, o partido do PP, que eu tô...tô no partido do PP. Enquanto eu tô dentro do 

partido do PP, eu sou companheiro dos PP. Momento que saí do partido é outro poblema. Mas 

enquanto eu tive no PP, eu sou PP, não posso dize. Não é por que vou saí do partido que eu vou vim 

queima o partido antes de saí.  E o Vicente mando eu dize eu dize isso que, não tem o que faça volta, 

que ele é homem de palavra. Tá saindo, mesmo! Então era isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de 

Governo PP: É...senhor presidente, primeiro lugar, desagravo chama o que eu vou dizer agora. Você 

é um bom cidadão Ibanez. E você é o vice-presidente  do nosso  partido. E você presta, sim.   

Segundo lugar, nosso presidente, o Luiz Henrique, o Luiz Henrique presta, sim. Tá bom?  Então eu 

acho que a nossa colega foi  extremamente infeliz  quando diz que a cúpula.  Que cúpula, o que eu 

entendo,  é presidente,  vice- presidente,  tesoureiros. Isso é a cúpula. Cúpula, num português, se 

procura no dicionário, quer dizer isso. Cúpula,  a cúpula do partido é o presidente,  vice-presidente e 

secretário.  Então você presta. Esqueça isso!  Tem um ditado que eu não vou dizer,  mas a gente...eu 

tô pensando, e vocês que estão em casa sabem o que que eu tô pensando. Colega Jairo,  quanto ao 

Alacir não saber  ligar um computador,  até eu sou meio xucro  com o tal do computador. Sou!  Taí o... 

esse... o Roberto, o...o, que, às vez, até peço ajuda  pro Roberto,  peço ajuda pro...pro...pro Giovani  

quando dá as pane lá no meu computador. Agora, se o Alacir não sabe  arrumar, ligar o computador, 
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certamente, ele  sabe arrumar uma plantadeira, sabe arrumar uma globe. E eu acho que na secretaria 

não tem coisa atrasada, não tem de fica esperando de hoje pra amanhã. Essa é a opinião que eu sei 

daquela secretaria. De um cara atuante, simples. Realmente, quem sabe, eu não sei se ele não sabe 

liga computador, agora que ele sabe gerir a secretaria dele, sabe. E eu vou lhe dizer pro senhor, se eu  

fosse secretário o senhor já tinha saído de lá a muito tempo antes, né? É essa minha opinião, né? 

Certamente, tá? Eu acho que até ele lhe aguentou, assim... é, o senhor imagina convivendo junto com 

o senhor dois anos e sete meses. Parabéns pra ele. Estou falando assim, politicamente e tal, né? Vejo 

você agindo politicamente lá dentro da secretaria, na rua. Eu não teria né... né?  É, como é que vou 

lhe dize, é... aguentado tanto tempo. Parabéns ao Alacir. Alacir, o teu trabalho eu acho, que tô te 

substituindo aqui na...na  tribuna, é...é um trabalho bom. Não sabe liga computador!  Acredito que 

não.  Mas sabe gerir a secretaria.  E eu quero agradecer, hoje, ao meu amigo Luiz de Borba, o Puti,  

que, hoje, é que nem o Antonio traz, às vezes tem que trazer, hoje o Puti, lá do Carovi, nosso 

construtor, que tá lá empreitando  obras e trabalhando. Hoje na propriedade do seu Milto Smaniotto,  

que me deu a carona  pra chegar aqui  na nossa Câmara Municipal de Vereadores. Ibanez, mais uma 

vez,  a nossa cúpula partidária é muito boa. Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa, e até terça 

que vem. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente 

voltando, rapidamente, a essa Tribuna, e não tem como deixar de  falar, até os colegas comentaram 

muito da reunião do Partido Progressista.  E tenho certeza, também que a vereadora, e  quero corrigir 

a vereadora, ela  vai falar abertamente, aqui, que ela jamais se referiu ao vereador Ibanez, e sim a 

cúpula  da Administração Municipal. E digo mais, por que. Quando o colega Rodolfo fala em show do 

Partido Progressista, eu acredito que foi um show essa reunião. Não...não vim, não presencie. “Um 

show de organização! Um show de lideranças”! O que eu não vejo na atual administração, e vou dizer 

por que.  Aonde está o Executivo quando eu vejo vários carros destruídos, sendo que, hoje, na 

Administração Municipal, tem só três veículos  em condições de uso?Aonde está as retros, 

que...sendo que tem duas que tão despedaçadas lá  no parque de máquinas,  a olhos de quem quiser 

ouvir? E aí eu me questiono, eu acho que a atual administração não ouviu os colegas vereadores. Ela 

não ouviu o Partido Progressista, e ela abandonou o Partido Progressista.  Por que se ela ouvisse os 

homens de bem desse partido, como o grande  colega Rodolfo, que é um grande defensor e tem um 

argumento, como é  o vice, o Ibanez. E muito nós conversamos com o Ibanez sobre isso. O que tá 

errado, vereador,  em falar com a verdade. Eu tenho certeza que tava diferente.  Se ela ouvisse esse 

humilde vereador, e tivesse devolvido aquelas  ambulância, não taria esse problema, Antonio. Nós 

teria devolvido aquelas ambulâncias, mandado embora, comprado outras ambulâncias novas pra 

atende a nossa comunidade, entendeu? Se tivesse ouvido nós. Mas isso eu não vejo. Eu vejo uma 

incoerência, aquele centralismo de: “Eu administro! Eu sei”! E aí eu não vejo o show do Partido 

Progressista nas rede de água, que até hoje eu não vi nada. Eu queria ver esse show. Eu não vejo 

show nas casa populares  que,  se não fosse  o presidente Serjão conseguir através do Marco Alba, 

nem essas quatros casinhas iam existir  aqui ,hoje. Então, o show ainda tô esperando, presidente. Era 

isso, meus colegas, muito obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu volto 
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aqui a essa Tribuna,  eu acho que o encontro foi do Partido Progressista, foi daquelas pessoas que 

participaram, foi daquelas pessoas que se filiaram. Acho que não tem por que a oposição está aqui, 

talvez, até mesmo criticando o encontro do Partido Progressista, né? Então eu acho que está de 

parabéns quem participou, né? Então nós do Partido Progressista estamos de parabéns. E hoje, pela 

parte da tarde, comentei com o senhor prefeito sobre o IPTU, a isenção do...dos idosos, né? E o 

prefeito me garantiu que vai botar em pratica, né? Que os idosos vão ficar isento do IPTU, né? Aqui 

no nosso Município. Eu tenho uma ligação com Santo Ângelo,  tenho uma ligação com Valdir Andres, 

é...com muitas lideranças, absoluta, e...e o pai da  nossa querida vereadora, aqui, seu Juarez, uma 

grande personalidade lá em Santo Ângelo, Ibanez . É nome cogitado pra prefeito de Santo Ângelo, e  

hora o Partido Progressista com unhas e dentes. E quem traz isso, no sangue, não nega. Então eu 

quero dize que, ligado ao Valdir Andres, ligado ao  ministro  Nardes, né? Ligado a Celso  Bernardes, 

ligado a nossa senadora  Ana Amélia.  Pessoas de caráter lá em  Santo Ângelo,  o seu Juarez  Távora 

de  Araujo. Agora, eu não concordei com a minha querida vereadora colocar que o Partido  

Progressista, poucas pessoas prestam. Se a senhora souber argum defeito da minha pessoa, 

vereadora,  possa  trazer aqui,  né? E demais companheiros do Partido Progressista. Me entristece 

muito  quando  eu vejo  que uma vereadora, pujante, muito bem apresentada,  sair com palavras que 

não é adequada  a população de Capão do Cipó. Muito obrigado e até terça que vem.VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP:  Quero aqui, primeiramente, colega Rodolfo, agradece a 

tuas palavras. Tem coisas que a comunidade não merece ouvi. Eu não...não cabe a mim faze 

julgamento de si próprio. Jamais fiz isso, julga a minha pessoa. Quem julga a gente, aqui, é o povo do 

Capão do Cipó. Pode ter certeza! Na humildade, simplicidade, no trabalho. Mas quero agradece, sim, 

as pessoas que colaboraram com nós, o Ratão, o Ademir, ao pessoal que...que ajudou ali, o Vernei, 

o...o...o Placidino, a dona Fátima, também, outros que colaboraram pra essa festa do Partido 

Progressista se um sucesso. E... e, também, pra um deputado, que eu quero agradece, ao Luiz 

Carlos, que é mas...uma pessoa que sempre investiu no Capão do Cipó, vereadores, o Pedro 

Westphalen, Chicão, Julio Ruivo. E...e essa festa, digo mais, foi pro povo cipoense. Temos que 

agradecer, Jardim, Diego, Rodolfo, Sergio, aos cipoenses. Eles tavam lá. Nós trabalhamos, o 

Emerson taí, foi feito pro povo, seu Valdir, pra comunidade do Capão do Cipó. Por que eu acho que o 

povo merece, e se sentiram em casa. Espero que saísse ao contento de todos. E meu muito obrigado 

a todos que tiveram presente nesse evento do Partido Progressista, todos os cipoenses que tavam ali, 

e simpatizantes desse partido. Em nome do Henrique, em nome do...do...do nosso partido, seu Valdir, 

todos sejem agradecidos e agraciados. E, também, quero, aqui, dizer que o seu Áureo, a casa tá 

sendo providenciada. O seu Áureo e a dona Madalena pode espera que já tá sendo comprado o 

material. Dize do lixo. Preocupação, vereador Jaques. Taí na Consulta Popular, é a hora do povo vota 

a demanda. Taí, presidente Sergio, pra vota a escolha da demanda do lixo, que é a maior 

preocupação dos nove município, a partir do ano que vem. É a péssima notícia pra nós. Não temos 

lugar de coloca o lixo. Não do Capão do Cipó, mas dos nove município. Muito obrigado, presidente. 

Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor 
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presidente, o Marcio Garcia pediu, novamente, uma carga de pedra lá na fossa da casa dele, onde ele 

reside, lá na dona Gê. Na dona Geneci Brum ali, a dona Gê. E, também, coloca aqui, senhor 

presidente, que tomara que esse nosso concurso não seja que nem aconteceu, deu hoje na RBS, um 

município lá saiu em primeiro lugar a filha do vice-prefeito, e o concurso tá sendo...tá na justiça, vai 

ser cancelado. Foi vendido o gabarito da prova praqueles só do...do lado do prefeito, né? 

Não...acredito que aqui não vai acontece. Não pode acontece, se não será o fim, né? Também, nobre 

colega Rodolfo, quero te dize o seguinte e transmite pro nosso secretário de Agricultura do Município 

de Capão do Cipó, que o seu Nelcindo Brum pede a devolução dos recursos que ele pagou em duas 

horas de retro, que já faz dois anos e não foi. Seu Luiz Pinto Martins, também, da mesma forma. E 

dizer pro senhor, que o senhor tem que sempre defende, aqui, o senhor Alacir Dessoe. Tem que 

defende. Quem é suplente, que não é titular da cadeira, tem que vim defende. Por que amanhã ou 

depois ele pode volta. E...e o encontro que a gente não deve fala, colega Antonio. Devo fala, sim. Eu 

acho que tem que transmite pro povo a verdade. O encontro do PP tá que nem a revista que eu 

mostrei...que eu mostrei antes, aqui. Se tinha seiscentos, e alguém que tava lá e contou que tinha 

trezentos e vinte e sete. Então dá uma diferença de duzentos e setenta e três, né? Seiscentos menos 

trezentos e vinte e sete: duzentos e setenta e três. Eu não sei onde é que tá a diferença que os 

colegas dizem que tinha seiscentos aí. E quanto a ida do nosso colega Alceu, é a democracia taí, né? 

Só que quando o Neuzo foi, diz que levava cem. É, foi o Neuzo, deu um, até agora. Muito obrigado, 

até terça que vem. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: 

Senhor presidente, semana passada, retrasada, eu falei nessa Casa, e não...só que os nossos 

ouvinte não conseguiram por que deu problema na gravação. Que veio o Cristian Mello Lencini, que é 

o do transporte escolar...Vereadores, não adianta vocêis quere zomba duma coisa que tá errada. 

Essa é a verdade! Ele veio e disse que proibiu carona, que o vereador Jaques tinha proibido carona 

pro pessoal do assentamento e mais pessoas de fora. Eu, por enquanto, eu não sou tão laranja e não 

tenho transporte escolar dentro do Capão do Cipó. O único que pode proibi carona é o dono do 

transporte, o prefeito e o secretário de Educação. E nem é dinheiro do Município, que se paga o 

transporte escolar. Isso é tudo do Governo Federal, e do Governo do Estado que, hoje, vem pra 

Capão do Cipó oitenta e cinco mil reais, por mês, do FUNDEB, e fora o restante que vem por fora. 

Essa é a verdade! Não pegue um assentado como trouxa, que no outro dia vocês devolvem. Eu falei 

terça passada, e eu disse que eu ia fala de novo. Por que o motorista dizia: “Não demo carona, por 

que o vereador Jaques proibiu!” Eu não tenho transporte escolar  e não sou laranja, ainda, de prefeito 

e de firma de fora. Tem mais uma, vereador Jairo, que diz que o vereador...secretário Alacir e 

vereador, falo pra um produtor, que tem as caixa de abelha, que, diz que, sessenta e cinco é pra 

associação. Que , diz que, os vereadores votaram. Tá todo os vereadores aqui. Não veio projeto de 

abeia pra quem tem que dá e pra quem que não tem que dá. Se ele falou isso, ele mentiu pro produtor 

que veio aqui. E do Diego, que era um CC, ele é operário. Tava em desvio de função? Tava. Mas 

ajudou a Secretaria dois ano. Eu disse pro Diego: entra na justiça. Por que ele assinava as planilha do 

trator, que ele tava como operador, e faça a Prefeitura paga como operador. Se ele foi bom dois ano, 
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por que que agora ele não presta? Se dois ano trabalhou bem, por que que tiraram ele? Cobra, por 

que o pe...o salário do operário é menos que o de operador. Vai na justiça e cobra, que ganha. E se 

tive testemunha, tem bastante. Meu muito obrigado e devorvo a palavra à Mesa. VEREADORA  

REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Vou só retifica, então, o que eu falei. Tem atitudes, de 

certas pessoas que não prestam. Atitudes! Vê se vocês gostam assim?! Vou discorda de...vou 

discorda de você, nobre colega Jairo. Tu disse nobre revista. Pra mim aquilo ali é um gibi. É uma 

piada aquela revista. E pra mim essa administração está assim ó: Para os inimigos, os rigores da lei. 

E para os amigos, os privilégios da lei. E eu vou repeti aqui o que eu já falei uma vez: Vocês prestem 

bem atenção, nesses quatro anos, quem vai se sair bem no final, chama-se Osvaldo Froner, e alguns 

CCs leais. É isso que vai acontece. E quanto ao partido do PP, se é de sangue, então, por que que o 

Vicente está saindo? Sim, é de sangue. Eu não nego que o meu pai seja, e torça e seja amigo, tenho 

colegas lá. Mas aqui no meu Município, aonde eu resido, aonde eu sou vereadora da UDP, por ele, eu 

sou proibida. Por que tem pessoas aqui com atitudes que não prestam. Era isso e eu devolvo a 

palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OFÍCIO 141/2011, do Gabinete do Prefeito encaminhando Projeto de Lei 

043/2011. PROJETO DE LEI 043/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar 07 (sete)  Agentes Comunitários de Saúde, para  atuar na cidade de Capão do 

Cipó – RS e demais localidades pertencentes ao Município e dá outras providências”. MOÇÃO 

019/2011, dos vereadores aos familiares de Flávio Brum Freitas. MOÇÃO 020/2011, dos vereadores 

aos familiares de Leonel Valnez da Silva Pinto. OF. GAB. DG. Nº 5198/2011, do Tribunal de Contas 

do Estado - RS, levando ao conhecimento que examinando o processo que trata da Tomada de 

Contas do exercício de 2009, decidiu pelo alerta à origem, ao gestor atual, nos termos da alínea “b” do 

decisum. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

042/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um)  

profissional enfermeiro (a) para atuar no Posto de Saúde do Município por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. MOÇÃO 019/2011, dos vereadores aos familiares de Flávio Brum Freitas, 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO 020/2011, dos vereadores aos familiares de Leonel Valnez da 

Silva Pinto, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 16/08/2011, 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, 09 de agosto de 2011. 

 

 

 

 

 


