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ATA N° 30/2011 (Ordinária) 

Aos 16 (dezesseis) 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 29/2011, da Sessão Ordinária do dia 

09/08/2011, 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 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com quatro minutos e trinta segundos, 

pois cedeu trinta segundos de seu tempo ao vereador José Rodolfo de Brum. Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, secretários dessa Casa, nosso doutor jurídico, 

doutor Gustavo, a nossa rádio Cipoense 87.9, secretário Henrique Nascimento, de Educação, 

Ricardo, seu Valdir, ex-vereador Luiz, o Emerson do Folha, Anselmo, motorista, Sobeck da Polícia 

Militar, Alcindo, Leandro, Anauri, e o esposo da nossa vereadora e demais pessoas que trabalham 

nessa Casa, meu boa noite a todos. Primeiro lugar senhor presidente começo agradece, aqui, as 

pessoas que nos ajudaram na Consulta Popular de dois mil...pro orçamento do exercício de dois mil e 

doze. Quero, aqui, agradece o Jonas que foi o que me acompanhou pra gente saí nas casa e recolhe 

os votos do nosso...da nossas demandas. Então quero agradece aqui ao povo que votou, que 

escolheu. Enfim, a todos que ajudaram. Então as demandas ficou assim: primeiro lugar saúde, com 

trezentos e trinta e um votos; segundo lugar agricultura, trezentos e vinte e um votos; terceiro lugar 

educação, duzentos e noventa votos e quarto lugar a segurança, com duzentos e setenta votos. Total 

de votantes, trezentos e noventa e nove votos. E as demanda regional ficou o lixo com duzentos e 

oitenta e nove votos. Então a gente agradece a todos que participaram, que nos receberam em suas 

casas. Quero deixa aqui o meu agradecimento. Também, aqui, quero agradece ao secretário de 

Obras, senhor Henrique Lima, pelo patrolamento da estrada lá da Granja Real e do Inhacapetum. 

Quero agradece o secretário pelo patrolamento. Também, tenho um pedido a faze a Secretaria de 

Obras que seje colocado uma lâmpada em frente a propriedade, da casa, da propriedade do seu 

Ataíde Nascimento, aonde mora, hoje, o dono da Agro...Agrofix, aqui, que tem e nossa cidade, em 

nosso Município. Então que o secretário providencie uma lâmpada em frente a propriedade dele. 

também peço que seje trocado uma lâmpada em frente ao Banco Banrisul, em frente a praça de 

nosso Município. E a gente que comenta um pouco, colega Ibanez, colega Sergio, colega Antonio, 

colega Rodolfo. O pessoal do Partido Progressista, a gente saiu quarta-feira aí faze os...pega os voto 

da Consulta. a gente sentiu na pele, mesmo, sobre a Sessão de quarta...de terça passada. A gente vê 

pessoas de idade falando pra gente, comentando, o jeito que tá a Câmara de Vereadores de Capão 

do Cipó. Eu acho que a gente tá na hora de senta, conversa e se entende. Por que um discutindo com 
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o outro eu acho que a gente não vai ganha nada. A gente sabe que faz parte da política, isso aí. Mas 

a gente sabe que não é bom pro nosso povo cipoense, esses...essas brigas interna entre colega. A 

gente, queira ou não queira, a  gente tem que trabalha pra todos. E a gente sabe que a política é 

assim, não adianta. A gente pede desculpa ao nosso povo que, a partir das nove horas escuta a 

nossa sessão. Mas a gente sabe que a gente procura o máximo pedi os pedido de providência, que 

eu acho que a gente ganha muito mais e o Executivo, também. Por que daí tem o que ele faze e, com 

certeza, vão olha com bom carinho. Não foi a gente foi citado, como a gente, todo mundo comento, 

que do Partido Progressista era poucos que prestavam. Ainda bem que a vereadora, nos três minutos 

depois, falou que tinha se, falou diferente. Ainda bem, graças a Deus. Por que senão não sei o que ia 

ser. Por que a gente tenta faze o máximo pro nosso povo cipoense. Que isso, a gente, cada um de 

nós temo um partido. Se a gente não trabalha por todo o povo cipoense, o que seria de Capão do 

Cipó, hoje. Então o resto dos meus minuto aí, cedo ao vereador Ibanez Garcia dos Santos. (um 

minuto). VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente, 

colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz aqui presente, caros colegas 

funcionários, secretário da educação, e ouvintes aí da Cipoense FM. Presidente, como é...é sabido 

aqui na nossa comunidade, no nosso Município, está aberto as inscrições para o concurso público do 

Capão do Cipó. Concurso público que a empresa chamada CLICK SOLUÇÕES, através de um 

Pregão Presencial, foi a vencedora. No início a gente levantou a hipótese: Mas uma empresa de 

Santa Catarina? O que veio se confirma, aqui, no decorrer da...A empresa apresenta uma série de 

problemas no decorrer, já, na fase inicial do concurso público do nosso Município. É visto e sabido lá 

na Administração pública, e, hoje, até nós conversávamos com o secretário Paulo Genro, havendo, 

inclusive, a possibilidade do rompimento do contrato com a empresa CLICK SOLUÇÕES que, de 

soluções muito pouco. Ela apresenta mais problemas, hoje. E vou cita alguns aqui aos colegas e, 

principalmente a comunidade. Quem faz a inscrição, por exemplo, no início aparecia o Estado de 

Santa Catarina, a inscrição através da internet. Não aparecia o cargo para o qual a pessoa fazia a 

inscrição. Isso tudo no decorre. Ocorre, também, problemas no site da empresa. O cargo de 

nutri...nutricionista, no início, aparecia com formação de contabilidade. Então essa empresa, ela não 

vem dando atenção ideal para o nosso Município. E eu imagino o seguinte, colegas: imagina se essa 

empresa vem ocorrer mais problemas, se, agora, ela já vem cometendo, imagina num concurso 

público aí? E não tem vínculo, nenhum, com o nosso Município. Não tem um nome a zelar, a exemplo 

de outras empresas como a OBJETIVA, como a nossa Universidade. E seria conveniente, e eu acho 

que até a Administração Municipal já está vendo a possibilidade de rompimento que, inclusive, hoje, 

eu tomei conhecimento em conversa com o secretário Paulo Genro, em conversa com os demais 

membros da Administração, que está em discussão essa possibilidade. A empresa tá apresentando 

problema, agora, imagina lá na frente, na hora do concurso? Então é importante isso. Outra coisa que 

comenta aqui, senhores, e o pessoal tá me...me perguntando: “Mas, vereador, por que o alto preço 

das inscrições?” Oitenta reais, cem reais. Cem reais pra ensino superior. Oitenta reais pra ensino 

médio. Sessenta reais pra  ensino fundamental, senhores. É muito caro pras pessoas de baixa renda 
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que vem faze inscrição. Ela já tem que compra o material pra estuda. A queixa do pessoal é essa. 

Quem não tem condições de compra o material? Imagina isso? Então assim, outro assunto que eu 

quero aborda, senhores, e já inúmeras vezes, aqui, abordado, é a nossa RS 377. Ao ponto que tá 

chegando. Hoje entrei em contato com a comissão de Santiago, falei com o vereador Bianchini e 

questionava: Nós vamo ter que coloca patrola! Nós não colocamos, ainda, por que nós não temos 

patrola. Estamos com esse problema aqui no nosso Município. As nossas estradas tão com problema, 

secretário. Tá aqui presente o secretário de Obras. Nós temos que dar uma atenção maior a nossas 

estradas. Agora, a RS 377 é uma vergonha! É um fiasco! Nós ligamos, nós entramos em contato por 

que naquela se...naquela reunião, que foi falado, a  última reunião, na quinta-feira, lá em Santiago, foi 

falado o seguinte: o DAER efetuou o tapa-buraco,  até que a empresa viesse faze o recapamento e 

colocada a ...a camada selante no nosso asfalto. Nem uma coisa, nem outra apareceu. Hoje ligamos 

pro Bianchini, que é o responsável pela comissão, e ele entrou em contato com o DAER e, parece que 

quinta-feira, começa aparece as máquinas pra começa efetua o tapa-buraco, senhores. Mas eu tô 

começando ir na tese do seu Carlinhos Malheiro. Eu acho que foi a frase mais séria a que ele disse. 

Foi o que falou melhor, eu acho, naquela reunião lá de Santiago: “ Se não arrumarem as estradas 

num prazo, nós vamo pega o maquinário e vamo lá tranca a estrada!” E eu acho que essa vai ser a 

solução. Estão brincando conosco. Tão brincando com as pessoas que vivem e trabalham no 

Município, senhores. É quatro caminhões tombados, é vários acidentes, fora os prejuízos mecânicos, 

que acontece nos carros. Era isso, presidente, e muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 

um minuto de seu tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, 

comunidade cipoense que vai ao ar a 87.9, a partir das nove horas, secretários que nos dão a honra 

com a presença. Sejam bem vindo a essa Casa. Também quero cumprimenta o presidente do Partido 

Progressista, Henrique, seja bem vindo a essa Casa que o senhor teve uma bela passagem 

juntamente com o ex-vereador Luiz, que foram no primeiro mandato de vereador. Que, até hoje, 

somos lembrados, seu Luiz. Podia ter ferrenhas brigas naquela casa, mas a decência e a moral teve 

acima de tudo. O senhor pode ter certeza disso! E vocês são prova disso que eu tô dizendo a vocês. 

Que tinha conduta, como diz o colega Diego. Olha colega, as vez, da vontade de pega a pasta e ir 

embora de vergonha na cara. E o que eu tenho pra dize eu digo pra cada um. Não tenho medo. Por  

que a cadeira tá vaga e a disposição de qualquer um que se sinta bem pra aguenta o que muitos 

guentam quando passam por aqui. Mas seja bem vindo aos ouvintes e vocês que tão aqui nos 

ouvindo. Quero, aqui, pega as palavras, vereador Erico, só retifica, o Bianchini não é presidente da 

Comissão, é o doutor Max, é o presidente, e o vice-presidente é o Clóvis Ben Brum, que é o 

presidente da RS 377, da comissão da estrada. Essa estrada, vereador, quero reforça as suas 

palavra, é uma vergonha. Falta competência, vergonha na cara! E eu vou dize mais uma vez nessa 

Tribuna e o povo cipoense. Querem investi em aeroporto. Aeroporto não tem benefício pra cipoense. 

Domingo eu vinha trazendo uma senhora aqui, uma Ecosport caiu ali nos Palmeiro, desmancho. 

Quantos veículos desmanchado, quebrado? Quem paga isso é o pobre do contribuinte cipoense. Eu 
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acho que chega! Nós temos que dá um prazo, vereador Erico. Taxa uma data pra esse governo. 

Tranca, mete uma patrola, abre um buraco e deixa lá por tempo indeterminado, até essa comissão 

vim dá uma resposta pra nossa comunidade, pra nossa região, pros nossos produtor, que sai mais de 

três mil saca de soja, por ano, do Capão do Cipó. Só do nosso Município, e eles nem tão preocupado 

com a RS 377. Diz, a informação do colega Rodolfo, que tão...começaram, parece que hoje, um tapa-

buraco. Então quero dize que tapa-buraco não resolve mais, vereador Jaques. Não resolve o 

poblema. Tem que faze coisa séria, responsável. Não adianta nós te aqui o acesso, no Capão do 

Cipó, se a RS 377 tá uma vergonha! E eles sabem disso. O governo sabe disso. Mas nós esperemo 

soluções. Quero, aqui, colegas vereador, agradece o Diego, o Henrique e os colega Rodolfo, a 

Consulta Popular. Eu tenho uma coisa a dize, meu colega secretário. Hoje é muito difícil tu saí por aí 

convence o povo, pedi o voto pra Consulta Popular, nobres colegas vereadores. Por quê? O governo 

deve pras Prefeituras, pros COMUDE, pros COREDE, desde dois mil e cinco está faltando os 

repasse. Como nós vamos chega, vereadores, Rodolfo, Diego, chega na casa do contribuinte e dize 

assim: dependemo do voto de você pra Consulta Popular do nosso Município,se o governo tá 

devendo pra nós? No Capão do Cipó com todos os atraso chega a quase quatrocentos mil reais. É 

muito dinheiro pro nosso Município. Imagina nos nove município do Vale do Jaguari? É imensos 

atraso do Governo Federal com promessa de sana essa...essa dívida atrasada. Mas até o montante 

da Consulta Popular não veio nada de dinheiro pra nós. E digo mais, vereadores, apenas três 

município obtiveram, secretário Henrique, o aumento na votação, Santiago, Nova Esperança e São 

Francisco. Todos os outros municípios fizeram menos do que o ano passado. Isso mostra o descaso 

que o povo tá tendo com o governo, com os repasse da Consulta Popular. E eu fico triste por que a 

Consulta Popular foi criada no governo do PT. Foi eles que criaram no tempo do Olívio Dutra a 

Consulta Popular, pro povo escolhe as demanda e o que era de interesse de suas comunidade e do 

povo. E o governo se faz que não sabe, ou tá fazendo pouco caso pelo que tá acontecendo. E eu 

acho que tá aí o resultado, e o povo não é bobo. Eu quero aqui, é...Cedo, eu acho que tenho uns 

minuto mais, presidente? Trinta segundo. Então eu passo ao colega Rodolfo os trinta segundo que me 

resta. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora desta Casa, funcionários, 

comunidade que nos honra com as suas presenças, ex-vereador Luiz, e a todos os ouvintes da 87.9 

que sempre estão escutando as transmissão das Sessões da Câmara Municipal de Capão do Cipó. 

Por que aqui, realmente, através da rádio muitas pessoas podem sabe o que se passa em nosso 

Município e o que, realmente, se passa aqui dentro da Câmara de vereadores. Senhor presidente, eu 

começo dizendo que no Bairro Santo Antonio, também, nós vamos ter o Dia do Vizinho, como sempre 

temos, e é a mais tradicional eu acho que de todas as comemorações do Dia do Vizinho, se realiza 

quase que no bairro Santo Antonio. Então a gente convida a comunidade em geral que a partir das 

dez horas, domingo, se façam presente quem quise participa com nós das brincadeiras, jogos de 

bocha, enfim, tudo aquilo que proporciona para uma boa amizade entre a vizinhança ali no Clube 

Aliança. Ali a gente deixa tudo as mágoas de lado, deixa a política de lado e vai brinca, confraterniza 
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com os amigos. Senhor presidente, vendo o nosso amigo aqui, o Luiz Henrique, eu pedi, vou pedi, 

então, uma fossa, que a fossa do seu Jorge e da dona Catarina, ali ao lado do Posto de Saúde, tá 

lotada. Eles vão toma banho e a água transborda, não tem como. Então se fize uma do lado, já leva 

uma carga de pedra. Eles pediram, encarecidamente, pra mim fala isso aí. Tenho certeza que o 

senhor vai atende, por que, ontem, o senhor fez um belo trabalho quando eu falei com o senhor meio-

dia, eu acho que duas hora já tava solucionado aquele vazamento de água que estava acontecendo 

na frente da dona Maigla, lá, que ela me pediu. Também, senhor presidente, eu trago aqui um pedido 

de pessoas que pediram pra transmiti ao...a Administração Municipal, as pessoas que...que são 

responsáveis pelo CMD do Município de Capão do Cipó, que providencie, na medida do possível, 

segurança nos campeonatos municipais. Eu não estava lá domingo, mas diz que aconteceu algum 

incidente lá. Então, pra segurança nossa, do nossos filhos, como o meus três piá estavam lá, e eu 

estava em casa. Então que eles saiam tranquilo prum jogo de futebol, prum campeonato, é necessário 

segurança. Então vamos pedi que tenha segurança, também, no ginásio de esportes do Município de 

Capão do Cipó. Por que a gente sabe de algum incidente que aconteceu lá, e o que a gente não quer 

pros outros...não quer pra família da gente, a gente não quer pros outros. Senhor presidente, trago 

aqui, também, um pedido que seje encaminhado ao responsável ou a Administração Municipal, que o 

responsável mesmo é o secretário de Assistência Social. E as conselheiras, juntamente com ele, me 

colocaram que o carro, o Celta, que pertence, que veio destinado ao Conselho Tutelar, quase não 

roda pro Conselho Tutelar. Então vamos pedi ao Executivo que providencie um veículo, urgente, por 

que ali a demanda é grande, o Conselho Tutelar. E, muitas vezes, elas precisam sair urgente, e até 

chega o carro demora bastante. Então é de extrema urgência um carro especifico pro Conselho 

Tutelar. Colega Erico, falando em concurso, eu vi diversas pessoas chegar para se inscreverem sem 

sabe o que faze pra pode se inscreve pro concurso público de Capão do Cipó. Eu pedi, então, além 

de tudo aquelas coisa que tu falou, que disponibilizasse, a Administração, o Executivo, 

disponibilizasse um computador e um servidor público destinado as pessoas que chegam ali pra faze 

as inscrições. Já que é só via internet, só online, precisa uma orientação e uma ajuda de alguém. 

Então, isso é essencial. Se vai acontece de não saí, de prorrogarem, ou de trocarem de empresa, é 

outros quinhentos. Mas as pessoas que chegam, que querem que inscreve, tem que se inscreve. E eu 

quero fala aqui, de novo, da minha transferência. Uma semana já se passou na Assistência Social, e 

eu quero dize que, tanto o meu trabalho, como os demais colegas que estão lá na Assistência, é 

bastante valoroso. Eu tô satisfeito com o que tá lá, aonde eu estou, e tenho certeza que, também, 

estão satisfeitos com o meu trabalho. Só eu digo o seguinte: parece que vão me leva pra o Carovi, 

agora, ou...ou me troca pra outro lugar. Eu queria, eu gostaria de representa o Carovi, também, amigo 

Rodolfo. Até a próxima. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais 

colegas vereador, colega vereadora, comunidade que faiz presente, secretários, e o nossos ouvintes 

da 87.9, meu boa noite a todos. Senhor presidente, já de antemão, aproveita o secretário de Obras, 

que tá aqui. Eu sempre disse a melhor coisa que tem é o secretário vim aqui, que daí a gente já faiz o 

pedido direto. Secretário Henrique, eu te peço aqui, não é eu que peço, as pessoas pedem. Olhe, 
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encarecidamente, pras estrada do assentamento. Eu sei que tem dificuldade com patrola, por que 

um...sem motor, tá com problema. Mas tira, pega uma semana, esqueça os outros local, que nos 

outros sempre foi encas...foi encascalhado o Carovi, foi encascalhado o Entre Rios, noutros, e no 

assentamento não...não depende de muita pedra, que seje patrolado. Tira uma semana ali, que faiz, 

com uma semana faiz toda aquelas estrada do assentamento. E ali o seu Natalício, do Nova 

Esperança, ele pede que encascalhe aquela...até o filho dele, o motorista dum transporte fica lá e é...e 

é problemática ali aquela estrada dia que chove. E tem pedra, o Joãozinho sempre deu pedra pros 

assentamento, que não tem problema nenhum. Ele sempre falou isso, e ele disse que, independente 

de...de problema, ele, pra estrada dos assentamento ele sempre dá...vai dá pedra. E tem muitos 

problema ali, as pessoas pedem todo dia. Tem transporte escolar. Eu sempre digo, eu fui secretário, e 

o secretário de Obra é o que dá a cara pros outros bate. A verdade é essa! Que só cobram dele. E o 

problema é ali, não adianta. Por que tudo depende de estrada. Transporte, é ambulância, é tudo, é 

isso. E tem coisa que, as veiz, tu tem que pega e dá um canetaço e manda faze e mata no peito que o 

resto vai indo. Por que tem coisa que não tem jeito. Tu demora demais, fazendo, faiz licitação de 

empresa aí, as veiz, tu, o cara paga o pato sem merece. O pessoal da secretaria de...o pessoal me 

ligou pedindo que a Secretaria de Agricultura, que terça passada o vereador Diego falou das muda. 

Só que o pessoal vieram pra busca as muda de eucalipto e acácia, e não veio. Muitas pessoas não 

tinham mudas frutífera, só veio as frutífera. O pessoal tinha que ter divulgado, a secretaria divulgado, 

pro pessoal não perde viagem. Teve uns que vieram lá do Rincão dos Vargas pagando carro pra leva, 

chegaram ali não tinha as muda. Aqui de Areias bastante gente, diz que veio, também não tinha. 

Então que seja encaminhado isso e divulga pro pessoal não perde a viagem quando vem aqui pega 

as muda. Vereador Ibanez, da 377 não adianta nem nóis comenta muito. Aquele dia que nóis tava lá, 

nóis tava nessa reunião, o problema taí, o pessoal cobra, cobra, cobra e as comissões tão cobrando, 

agora, desse governo que assumiu ontem, que é o Tarso. Só que da Yeda não cobraram, e do 

Rigotto. Dois inaugurou a 377. A única pessoa que falou lá, a verdade, quem tava lá viu, foi a 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E ela, ainda, cobrou do Chicão, que, hoje, ele 

é...não tinha nada a ver, ele era, hoje ele é deputado, mas ele foi prefeito. E ele foi um que tava as 

duas vez no palanque inaugurando. E ela cobrou dele lá, na hora. Ela disse: “Deputado Chicão, tu foi 

um que ajudou a inaugura a 377 inacabada”! E que tá até hoje, e vocêis não esperem que...no...eu, 

ainda, meu lado. Eu não sei se começa esse ano. O cara falou lá que tem três mil e oitocentos, e era 

seis milhões. Daí só tinha três milhões e oitocentos, e o máximo é seis, pra começa. E ninguém vai 

faze isso antes. E da Consulta Popular, eu acredito, Ibanez, que esqueça a Consulta Popular, que de 

dois mil e cinco até esse ano passado. Nin...governo nenhum vai paga atrasado. Eu acho que nóis 

tem que sonha com essas que foi votada agora. Corre atrás. E tem o Tide Lima que é um dos 

coordenadores, tu sabe, o Ibanez é um que participou, eu vou cobra dele. Eu disse pra ele: Tide, a 

Consulta, o que saí pra Capão do Cipó, nóis vamos ir atrás! Por que, nenhum governo, vocêis sabem, 

que não...paga se quise, ainda mais dos outros. E ele, a Yeda não pagou e ele não vai paga. Por que 

não tem dinheiro! Todo mundo sabe que não tem dinheiro! E onte, se eu não me engano, eu acho que 
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eu vi uma coisa importante que a Ana Amélia falou lá, que é do PP, que apoiaram a presidente Dilma, 

o negócio dos Ministério. Que tá um escândalo. E ela disse que: “Independente que seja do meu 

partido, nós vamo morde na carne!” O PMDB, também falou isso. E eu acho que é aí que começa se 

endireita. Aonde que todas as pessoas pensem e acreditam no País, e que nem nóis temo, 

vereadores, acredita em Capão do Cipó. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com sete minutos e trinta segundos, pois o 

vereador Sergio Seifert lhe cedeu dois minutos de seu tempo e o vereador Ibanez Garcia lhe 

cedeu trinta segundos de seu tempo. Senhor presidente, da nossa Câmara de Vereadores, colegas 

vereadores, nossa colega, também. Presidente do meu partido, em seu nome, presidente, e depois eu 

vou, ao longo da minha fala de hoje eu vou cita todos os nomes do nosso partido, da cúpula que dirige 

o nosso partido. Por que assim como, esses dias, eu falei algumas coisas aqui, eu, também, essa 

semana fui bastante cobrado por essa...pelas pessoas que fazem parte do nosso partido. Mas eu 

queria fala, também, e é necessário, vocês que estão em casa, que nos acompanham, todas as 

terças-feiras. Se nós tivéssemos um IBOPE medindo a audiência da rádio, Roberto, certamente 

noventa e nove por cento dos rádios tão ligados aqui na Câmara. O presidente do nosso partido é o 

seu Luiz Henrique Machado de Lima. O vice-presidente, o primeiro é o Ibanez e o segundo é o Valdir 

Garcia do Nascimento Silva. Secretário geral é a Gislaine e o secretário é o seu Renato Luiz Bender. 

O tesoureiro é o senhor Dário Antonio. O tesou...o outro tesoureiro, né, o tesoureiro geral é o Roberto 

Dani, ali do Carovi. O nosso líder da bancada é o vereador Ibanez. Vogais seu Sinval que, hoje, está 

aqui, né? O seu Hermes Garcia do Nascimento, o nosso vice-prefeito. E os suplentes: seu Valdemar 

Cortes, o secretário de Obras a...de Agricultura, Jairo, que daqui a pouco nós vamo ter que conversa 

no meus três minutos. Eu vou lhe responde a altura a provocação. Não vamos dize assim a 

provocação, mas a sua fala de ser ou não ser suplente. Pode sabe que eu...que, hoje, é o meu dia, 

como o senhor disse: “Um dia da caça, o outro do caçador!” E aí eu teria mais vinte e sete nomes pra 

ler: Luiz Henrique Machado Lima, Ibanez Garcia, Renato Bender, Valdemar Cortes, Arcimero Garcia 

de Jesus, Paulo Riqueira....Paulo Ricardo Genro, Roberto Dani, Jorge Luiz Santos Bilo, José 

Fernando Brum Pereira, Adair Fraccaro, que está aqui, João Neves do Nascimento e Silva, Elso 

Engleitner, Hermes Nascimento, Paulo Gilmar Garcia do Nascimento, Vicente Santos do Nascimento, 

Luiz Henrique  do Nascimento Viana, Gislaine Bazzan, Adelmo Fraccaro Cardoso, Neuzo Pereira 

Batista, Gelson Luiz da Costa Flores, Alacir Dessoe, o Dário, e aí tem os suplentes. Em nome desses 

o...a palavra é desagravo. Por que o que foi dito e eu não vou repeti, aqui na Tribuna, por que eu acho 

que isso é uma falta de respeito que foi feito com o nosso partido, coma nossa...com as pessoas que 

dirigem o nosso partido, o momento que dizem o que foi dito aqui. Que a nossa colega disse o que foi 

dito. No momento que nós estamos em manchete por escândalo, por isso e por aquilo. No momento 

em que aparece um feto. No momento que aparece isso aqui, pra nós, eu acho que só tem a ganha 

é...ninguém. Nem os cachorro de Capão do Cipó ganham com isso. Vocês podem sabe! Vocês que 

estão em casa me acompanhando, que estão me ouvindo, que...que daqui a pouco vão fica 

comentando o que que um município ganha com denúncia, com foto duma máquina, de invadi o pátio 
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de uma Prefeitura e tira uma foto lá pra sabe se tá quebrado,se não tá quebrado. O que que ganha? 

Flagrado na câmara da Prefeitura. Qual é o município? O que que nós, Capão do Cipó, comunidade 

de Capão do Cipó, ganhamos com isso? Será que a oposição tá tão sedenta da volta ao poder, que 

precisa faze isso? Será que essas denúncia, essas coisas, cresce o Município? Eu tenho discutido 

aqui, eu e o...eu e o vereador Erico, uma discussão de alto nível. E eu quero me reportar agora ao 

Tatu, perguntei pro Adair qual era o nome, O Anauri. Sabe o que que o Tatu me disse agora dez 

minuto antes de começa a Sessão, aqui, pra mim: “Vão fala muita bobagem lá, hoje?” Tatu, eu peço 

desculpa a você que está em casa. Eu peço desculpa. Humildemente eu peço desculpa, e não só pra 

você, mas pras outras pessoas. Dize que uma pessoa não presta, mas o que que é isso? Chega ao 

ponto da gente dize, abertamente: a cúpula de tal partido é isso! Mas e as pessoas de bem, tchê? 

Qualque partido a...a...a presidente, conforme o amigo Jaque coloco, tá fazendo uma faxina lá. Agora, 

todo mundo que tá no Governo Federal não presta? No Governo Estadual? Não! Aí é baixa o nível. É 

demais! E isso, Erico, tu sabe disso. Temos nossas discussões, temos nossas diferenças, políticas. 

Agora, nivela por baixo, isso eu não faço. E peço escusas se alguma vez...Outro: “Ah, Rodolfo, não 

sei o quê!” Gurizada, vocês que estão nos acompanhando, que acompanham esse trabalho da 

Câmara, aqui, não é assim que se constrói um Município. Se tu tem diferença, vá procura o chefe da 

Prefeitura. Se tu tem diferença com o secretário, procura o Henrique, procura o outro Henrique, 

procura o Paulo Genro, e aí vai indo. Fale com as pessoas! O Ibanez defende uma tese que 

na...nesse governo as coisas que acontecem são, abertamente, esclarecidas, e a oposição, situação, 

todo mundo cobra. Eu sou testemunha, e muito, por que eu morava...morava com o seu Alcides 

Meneghini, vereador do outro partido da...que...que governava Capão do Cipó, e ele, as vezes, ficava 

indignado do jeito que era exigido que as coisas não fossem...pra meio que modera as coisas. Nós 

temos esse defeito. Conforme o Ibanez é uma qualidade. Se tem que escancara, vamos escancara. 

Agora, são algumas coisas que tem que serem ditas, que vamos dizer. Agora, nivela por baixo, não! 

Nem pensa! Não se constrói município, não se cria município, não se cresce! E o resultado, vocês que 

estão me ouvindo, vai aparece na eleição que vem. E aí, amigo Jairo, já vai chega na...no...depois no 

teu tempo, né? Na eleição que vem eu quero vê a colega chega no Carovi e pedi os votos dela lá. 

Como? Lá no Carovi tem o meu povo lá, tchê! Noventa e nove votos, parece que foi. Trinta mais que 

eu. Trinta votos mais que eu que moro lá e que eu acho que eu represento a comunidade. E muito 

obrigado, colega Jairo, pela sua disposição de...de representa minha comunidade. Apareça lá! Lá, 

qualque um de vocês que chega lá, será bem recebido lá. Agora, não com denuncismo, não com foto, 

não denunciando a foto duma barragem, não por uma...por uma fossa, não pra não sei o quê. Esse 

trabalho, lá no Carovi, você não vai mela lá não esse tipo de coisa. Nem você, nem ninguém! 

Presidente, ainda tem mais assuntos, mas eu retorno no meus três minutos de liderança. 

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

meus colegas vereadores, pessoas que, aqui, se  fazem presente. Bom, como o meu tempo é curto, 

quero cumprimenta os ouvintes da 87.9 que, graças a Deus, tem, hoje, essa rádio, que transmite as 

nossas palavras, o que a gente diz aqui dentro. Como eu digo, sempre, hoje todo mundo sabe quem é 
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quem aqui dentro. E a respeito do meu pronunciamento na Sessão passada, eu até nem iria toca 

nesse assunto, mas já que os meus colegas tocaram, eu tenho que fala. Em primeiro lugar eu falei 

aqui, novamente, no meu tempo de liderança, terça passada, que eu não concordo, e digo que não 

presta, algumas atitudes de algumas pessoas. Inclusive o meu colega Erico me corrigiu. E eu quero 

agradecer, uma pena, sinto muito em não pode dize o nome dessas pessoas filiadas no partido do 

PP. Eu poderia dizer o nome de várias, mas não foram. Foram poucas, mas de grande valor, pra mim. 

Agradece a você, colega Jairo, que aquela pessoa tradicional do PP te ligou, não tinha o meu telefone 

e tu, gentilmente, deu. Muito obrigado. Dizendo que o que eu falei eles não se ofenderam. Por que o 

que eu falei foi a respeito dessas pessoas que, hoje, estão administrando o nosso Município, que eu 

não concordo. É uma pena mesmo. Vocês podem até não acreditarem em mim, mas é uma pena eu 

não pode dize o nome dessas pessoas filiadas, há anos, aqui, de famílias que fundaram o PP aqui 

dentro. Então, pra mim, isso é uma grande satisfação. Me faz eu me senti coma  minha consciência 

limpa e tranquila. Não concordo, mesmo, com algumas atitudes de alguém que trabalha na Prefeitura. 

Por exemplo, recebi pelo Correio, agora vou faze a tua parte, colega Ibanez, que alguns dias atrás 

tudo tu andava pra cima e pra baixo, tirando foto de tudo, pra tudo, registrando tudo. Agora, vou faze a 

tua parte. O que eu pude prova, aqui nessa Tribuna, eu vou prova. Aqui estão processos do nosso 

prefeito, senhor Osvaldo Froner, e a pedido de uma dessas pessoas, filiada no partido do PP, eu vou 

dize a palavra, exatamente a palavra que ele disse: “Como que nós temos que compra alguma coisa e 

somos obrigado a paga, e esse senhor que, hoje, administra o Município deve tanto, leva nas costas 

vários processos, por quê?” E me mandaram, ainda, assim ó, pergunta a vocês, colegas: como que 

vocês defendem tanto uma pessoa assim, e não defendem o povo quando é preciso? E, colega 

Rodolfo, a respeito das denúncias, isso, na administração passada eu não era vereadora, mas eu sei, 

era direto, era direto. Inclusive, uma vez, o Barbará disse que que tanta denúncia que tinha da 

oposição? Me lembro, me lembro que o seu Anauri era da secretaria de Obras, que tavam fazendo 

uma estrada, não me lembro aonde, e lá tava pessoas que estão aqui, hoje, com máquina fotográfica 

tirando foto. Então, hoje nós, que somos da oposição, não podemos denuncia nada, que tá errado? 

Agora, vocês, enquanto antes, oposição, daí poderiam? Teriam toda liberdade, todo o apoio, e eram 

certos e corretos? Projetos, falta de todos os vereador, aqui. E se eu fize um projeto? E se passa 

nessa Casa? Vai ter dinheiro pra faze? Se não tem dinheiro nem pra arruma as máquinas. Não tem 

dinheiro nem pra exames no Posto de Saúde. Vai ter dinheiro pra cumpri os projetos  que saí dessa 

Casa? Enquanto...e outra coisa, eu, também, não ia dize, mas vou dizer. Curso, aqui nesse..nessa 

Câmara, tem vereadores, aqui dentro, que tinha que faze curso de postura. De postura! Por que 

enquanto, enquanto eu falo, aqui, hoje estão disciplinados, mas, muitas vezes, ficam me debochando, 

dando risada, se cutucando. Isso não é atitude dum vereador. E eu muitas vezes, tava sentada ali 

ouvindo coisas sem pé e sem cabeça e não me manifestei. Nunca me manifestei! Então, quando eu 

falo, também, quero ser ouvida e com educação, como me cobram a educação. A educação tem que 

vir de berço, e isso, graças a Deus, eu trago. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. O senhor 

Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O 
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vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador José Rodolfo de Brum. 

Senhores vereadores, vereadora, público presente. Em nome do seu Sinval Lima cumprimento a 

todos aqui presente. Colega Ibanez, nós tivemo lá naquela reunião da 377. Eu partici...vi, participei 

da...do...do tombo, não. Mas vi uma carreta que desmoronou o asfalto ali, bem como o...o presidente 

lá falou pra nós que...que ia acontece, e aconteceu. Lembra que ele comentou lá com nós que ia, e 

aconteceu. Virou a...uma carreta ali, e mais pra frente virou outra. Até os cara tavam comentando: 

“Aqui virou uma, e ali virou outra!” E agora você, o colega falou que deu outro acidente. É terrível! 

O...o Ruivo fez um pronunciamento lá, que todo mundo levantou, bateu palma pra ele. Com...que ele 

pegou e desabafou, fez um desabafo. E acho que com ótimas palavras que ele falou, que....que eram 

cobrado, como ele deu seiscentos mil, hoje não fecha o orçamento da Prefeitura dele. Não fecha! Não 

tem como fecha. E ele vai ser apontado, diz ele, que não fecha. Por quê? Por que o governo não 

passou o dinheiro, de volta, pra ele. E outra, ele não tem culpa. Terminaram com o calçamento dentro 

de Santiago. Acabaram com o calçamento! Santiago, hoje, pra ti anda, tem lugares que tá uma 

vergonha. Mas não é culpa do prefeito. Culpa da 377, do pessoal que mudou pra dentro da cidade o 

transporte, as carreta carregada, as vez, com excesso de peso. Isso aí, as vez, quase sempre, 

quando vem com carga da lavoura, não tem como tu pesa na lavoura, e daí entram pra dentro da 

cidade e tão acabando com o calçamento. Hoje ele...ele até é criticado dentro de Santiago. Eu acho 

que criticado pra quem não sabe o que aconteceu dentro daquilo ali, daquela cidade. Não sabe que 

as carreta que terminaram com o coisa. Por quê? Culpa da 377. Que até o...quantos ano isso aí sem 

arruma? É uma vergonha! Isso é verdade! É uma vergonha! Queria dize, também, deseja a todos feliz 

Dia do Vizinho, que o vizinho é a pessoa mais perto que tem. As vezes nem é o irmão, nem é o pai, é 

o vizinho que socorre a pessoa. Então bom Dia do Vizinho, que será domingo, e boa noite a todos. O 

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

Quero saudar, aqui, o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigiam, 

secretário de Obra do Município, secretário de Educação, que está aqui conosco, nosso Sobeck, 

também, que foi comandante da Brigada Militar, aqui do nosso Município, né, junto, aqui, prestigiando 

nós na Sessão de hoje. Portanto, eu quero, aqui, saudar e agradecer as belíssimas palavras do meu 

colega vereador Jaques citou da nossa querida senadora Ana Amélia Lemos. Que bom, vereador 

Jaque, que esse segmento dessas palavra da nossa senadora, Ana Amélia Lemos, seja repartido 

conosco, aqui nessa Casa, pra que nós possamos fazer, dessas palavras bondosa, que ela disse à 

nossa querida presidente Dilma, né, que ela não está lá pra faze demagogia. Ela está lá pra bate no 

peito e honra o voto da população. E é isso que nós precisamos aqui no Capão do Cipó. Cada um de 

nós, diferenciado de sigra partidária. Temos aqui belíssimas sigra, Partido Progressista, com cinco 

vereador, Partido dos Trabalhadores com seu representante, partido do PDT com seu representante 

e, também, o PMDB com seus vereadores, também, representando esta Casa. É este fato que nós 

precisamos aqui. Terminar o preconceito do eleitor aí de fora, é fazer o melhor pelo povo de Capão do 

Cipó. Mas, pra nós fazer o melhor pelo povo de Capão do Cipó, nós precisamos se unir aqui nessa 

Casa. Precisamos todos partidos políticos deixarmos a eleição, do ano que vem, pra ser disputar o 
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ano que vem, e levar o melhor para o povo do interior e da cidade. Este é o objetivo nosso! Então, eu 

quero dizer aqui, me senti feliz, Sinval Mateus de Lima, com as palavras belíssima do vereador Jaque, 

quando usou, aqui, da nossa senadora. Até, inclusive, vereador Jaque, eu escutei o pronunciamento 

dela. Realmente, concordo com o senhor, ela é muito parceira da presidente Dilma, e está lá, diz que, 

pra representar e bate no peito o que está acontecendo lá, né vereador Jaque, com a presidente 

Dilma, que é uma baixaria e é uma mulher de punho firme e está mantendo as rédeas do nosso País. 

Portanto, eu gostaria aqui, meu secretário de Obra, já lhe fiz tantos pedido lá na Prefeitura, né? Mas 

eu gostaria que o senhor encaminhasse uma carga de pedra ao nosso amigo Deja, lá no 

Inhacapetum, para colocar numa fossa. Já passei a Vossa Excelência aí, tenho certeza que será 

encaminhado. Também, seu Delizário Robalo, ali no assentamento, também, precisa de uma carga de 

pedra, também, que seje feito no assentamento Nova Esperança, né? E ali de todos, temos o 

Maurinho, ali do Nova Esperança, também, que o senhor, certamente, irá concluir aí todos os trabalho 

no assentamento Nova Esperança. Temos o Valmir Sauer, lá. Temos, também, lá o Leandro Sauer, 

que tá passando por dificuldade lá de estrada para o transporte escolar, também, precisamos lá. 

Também o senhor Heraldo precisa de um abrigo escolar, meu querido amigo e secretário Henrique 

Nascimento, competente secretário que está fazendo um trabalho excelente, também, não 

desmerecendo os nossos secretários, né, na Secretaria de Educação. Tenho certeza que todos os 

meus pedidos aos abrigos escolares que tá sendo feito, o nosso amigo e secretário, Henrique 

Nascimento, está sendo...é...fazendo para nós, lá no assentamento Santa Rita aonde existe as 

pessoas que precisam ali, né? Também, solicito que seje feito, meu secretário Henrique, que, agora, 

após as colocações dos portões lá na escola do Entre Rios, certamente, o senhor irá cumprir aquele 

abrigo escolar que a comunidade lhe pede lá, né? Que seje feito o mais breve possível. Também, que 

seje feito aqui, uma estrada, meu secretário Henrique Lima, que e já está sendo coordenado pelo 

nosso amigo Toninho, ali no assentamento, em todos os nossos assentamento, do nosso amigo, 

popular “Jegue”, né? Não lembrei o nome dele, aqui, mas ele disse assim: “Antonio, pode me chama 

lá que não tem problema nenhum!” É uma estrada curta lá, mas vai ser feita pra ele lá, né? 

Certamente vai ser feita lá pra ele. E eu quero dizer aqui, muitas coisas boas. Hoje temos esse projeto 

que vai a votação, o 043, que é pra nós manter no cargo, ainda, o nossos querido e agente de saúde. 

Sete família que serão beneficiado com esse projeto que depende do nossos queridos e nobres 

vereadores. Vamos se ermana e vota unanimidade nesse projeto do nossos agente de saúde. Isso é 

muito importante o voto de cada um de vocês, de cada um dos senhores. E, também, eu quero dizer, 

aqui, pra vocês, chegando em Capão do Cipó, daqui a vinte ou trinta dias o CAIXA AQUI. Será 

localizado no Mercado Central, de Capão do Cipó, aonde beneficiará mais de trezentas e oito família, 

e, além de produtores e todas as pessoas que desejarem do CAIXA AQUI, no Capão do Cipó. Essa é 

uma atitude, e um trabalho feito, também, do diretor do Mercado Central de Capão do Cipó. Está 

chegando em Capão do Cipó o desenvolvimento através desta ligação asfáltica de Capão do Cipó. 

Muito obrigado e volto no meu tempo de liderança. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder 

de Bancada PMDB: Senhor presidente, colegas vereadores. E, rapidamente, acima de tudo, Jo... 
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Antonio de nós aprovarmos os cargos de saúde, acima das famílias que precisam desse emprego, 

sim o trabalho que eles prestam pra comunidade, que é de extrema importância. Por isso que é 

importante que nós aprove este projeto, hoje. Mas  analisando o discurso, principalmente o do 

Rodolfo, e eu sempre digo Rodolfo,  eu que te respeito e admiro o teu trabalho, nesta Casa. É muitas 

vezes, a gente debate com o Ibanez, é os vereadores que mais debatem aqui nesta Casa.  E 

analisando a questão, principalmente, da transparência e como é que seria um governo transparente. 

Qual seria a forma,  e qual seria a função da Câmara? E, às vezes, eu me questiono isso, também. E 

agora eu falo, aqui, como funcionário, também. E vou dizer, Rodolfo,  tu já chegou numa sala onde 

estava um grupo de pessoas conversando e quando tu abre a sala de um órgão público as pessoas 

encerram a conversa? “Ó vem chegando o vereador da oposição!” Eu até respondi que: Não, tô aqui 

como funcionário! Não vim aqui pra nada! Tu chegar numa sala, tu levar a mão na porta e tu notar a 

diferenças das pessoas. Eles naquele jeito, se piscar e trocar a conversa. Já aconteceu comigo! Então 

assim, essa transparência eu quero muito ver e quero colabora com isso, Rodolfo. Mas ainda falta 

muito pra nós chegar a chamada transparência, a transparência ideal de um órgão público, de  uma 

administração pública, nós não  temos, ainda.  Órgão publico tinha que ser aberto, por que trata da 

pessoas. Todos são vinculado as pessoas. Vou para um dia, talvez, de ser legislador,  o dia que todo 

o cidadão souber o seu direito, e todo o funcionário público saber o seu dever, aí sim terá coragem de 

trabalharmos. Era isso, presidente. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Então 

voltamos aqui. Eu acho que através dos órgãos públicos, talvez, quem sabe nós aqui  demos o 

exemplo, talvez, ao Executivo. Começamos nós, aqui, se unir e trabalhar de braços abertos e de 

portas abertas para o povo. Vamos nós, aqui! Vamos começar nós aqui, professor Rodolfo! É nós que 

temos que ter uma consciência e uma ciência que nós precisamos de trabalhar aqui. Nós não podemo 

estar aqui se confrontando. Nós não podemos estar aqui, vereador Erico, gosto muito do seu 

pronunciamento e admiro muito Vossa Excelência, né, jovem vereador, né? Mas é nós que 

precisamos aqui, nós parar um pouco com os discurso arrogante que não soma nada para o povo de 

Capão do Cipó. Esta semana que passou-se eu andei muito, gente. Visitei imensas famílias, famílias 

maravilhosa, de todos os partido político, e me cobraram e me disseram: “Mas, vereador Jardim, por 

favor de Deus  que ciência vocês vão tomar naquela Casa, meu Deus, pela falta de respeito e ética e 

moralidade?” Eu quero que vocês, aqui, meu povo de Capão do Cipó e meus colegas vereadores me 

perdoe, gente. Eu não quero mais entrar nessa...nesse discurso de cada um dos senhores, porque eu 

vejo que nós estamos se aprofundando por nós mesmo. Porque não é desta forma que nós 

precisamos trabalhar. Nós temos que trabalhar unidos para o desenvolvimento do povo. Me permite, 

senhor presidente, os organizadores do Dia do Vizinho  têm a hora e a grata satisfação em convidar 

toda a comunidade do Entre Rios para um grande encontro do Dia do Vizinho. Será servido, ao meio-

dia, churrasco, né,  brincadeiras, e à tarde  animada reunião dançante com o Joacir do tecrado, lá no 

Entre Rios. De ponta a ponta do Entre Rios, toda a comunidade estão convidada. E os de fora que 

queiram participar da nossa comunidade, será cobrado o valor de dez reais. Muito obrigado e a 

comunidade do Entre Rios aguado no Dia do Vizinho. Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA, 
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Líder de Bancada PP:  Eu quero aqui, senhor presidente, quero cumprimentar o seu Sinval  Lima, 

que  chegou após o meu discurso e o seu Jorge e dona Lola, também, lá da Progresso seja bem 

vinda a essa Casa. Eu quero aqui, nobre colega vereador, ser rápido  a respeito do Pregão Presencial 

para  concurso Municipal. Eu ouviu o  discurso dos nobres colegas vereadores na...na terça passada, 

nessa Casa  reclamando, o que que eu disse terça passada  dessa coisa. Antes de uma empresa se 

cadastra, seje pra que órgão for, pra ser licitado no Município eu acho, de minha parte,  a parte de 

licitação da administração Municipal tem que, primeiro, ver  a idoneidade dessa empresa. De onde 

essa empresa, se tem competência, o passado dessa empresa. Porque depois de fazer a   coisa 

aprovar, vereador Erico, citar o seu nome, que o senhor era ou é um dos...das licitações, fica muito 

mais difícil nos vim a essa Casa achar um culpado ou dizer: Olha,  vamos cancelar o concurso! Mas e 

as pessoas que pagaram? Não, não, eu acho, vereador Erico, eu acho que as coisa poderiam ser 

discutido antes. Tudo que é poblema se for desenvolvido antes evitava um grande transtorno pra 

comunidade, pro cipoense e pras pessoas que vem de fora.  Porque fica uma mal imagem do Capão 

do Cipó. Essa imagem não é aqui, porque vem gente de fora fazer o concurso aqui. Isso era a minha 

grande preocupação. Eu acho que deveria ser melhor investigado. E a respeito do valor, colega, eu 

concordo plenamente. Tem município fazendo concurso a trinta e sete reais. Mas eu falo aqui ó, eu 

acho que é demais o valor cobrado em Capão do Cipó. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Não queria falar, de novo, 

em denúncia. Mas tu sabe, colega Rodolfo, e o povo tá sabendo, porque eu falei aqui na Tribuna as 

denúncia que eu fiz e assumi por isso. E achei justo porque as denúncia que eu fiz, uma delas era na 

minha barba, na minha frente e eu como legislador tinha que fazer isso. Senhor presidente, quanto a 

colega Regina, os pronunciamento dela, eu concordo. Às vezes flui nos nervos alguma coisa mais 

forte. Mas, colega Regina, eu sou testemunha que essa pessoa me ligou e pediu pra mim te passar o 

telefone, e essa pessoa é do PP, te parabenizando. Senhor  presidente, quanto a minha....as minhas 

transferência  que, provavelmente, vai pra quinta, eu quero dizer o seguinte: se for a quinta, incide, 

pode incidir em perseguição política. Além da perseguição política vai ferir, provavelmente, o princípio 

da igualdade. E o povo que me julgue como funcionário público de Santiago e depois de Capão do 

Cipó. Que me julgue pelo meu trabalho, pelo que me conhecem desde oitenta e cinco, quando pisei 

em Capão do Cipó. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. Até a próxima Sessão. VEREADOR 

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

lembrete pro  secretário de...da Fazenda e os contadores que, logo, dia vinte do mês que vem, vem  

LOA, a LDO e que deixe, parem e pense no dinheiro público. Por que é os pensadores, tão ali pra 

pensar. Por exemplo, ano passado eu cobrei do secretário e cobrei dos contador, aqui nessa Casa. 

Eles não...passaram a documentação pra nóis, como vereadores, ma não disseram: “A Secretaria de 

Obras é dez por cento do valor que tem!” Não...nenhum secretário sabe, lá dentro, quanto que tinha 

na Secretaria. Nenhum! Que não deixaram. Se tem um milhão, a Secretaria de Obra tem cem...dez 

por cento, tem cem mil. O secretário sabe: “Eu tenho cem mil pra fazer isso e isso e isso!” Se ele erra, 

ele erra sabendo. Agora tem...eles não passaram pra nenhuma secretaria esse valor.  Tá num bolo 
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geral, daí  quem...vão distribuindo assim como dá. A verdade é essa! E o Henrique tá aqui, e ele sabe 

disso. Que não deixaram! Nóis, como vereador, nóis votemo, o vereador Ibanez, o Diego, o Rodolfo, 

todo mundo votou na LDO e na LOA e não tinha essa quantia destinada. Por que o secretário Dário 

me falou e eu falei  pra ele, hoje, ele não tem um centavo na Secretaria de Assistência Social. Inté 

tem o...o Denílson, que é do som, ele me deu as notas aqui. Ele cansou, diz que não vai cobrar mais. 

Desde o ano passado não paga as notas pra ele.  Duas o Dário disse: “Jaques, nem que seja do meu 

bolso eu vou pagar,  porque eu que contratei! Eu vou paga as úrtimas duas!”  E ele disse que o ano 

passado ele não era secretário, e tá lá um rolo. E ele queria recebe, por que ele trabalhou ele queria 

recebe. E eu tenho as notas aqui. Eu quero só fazer um lembrete  ao vereadores,  todos que estão 

aqui, a nossa rádio  acho que logo é votada, né Roberto, tu como diretor, pelos deputados e 

senadores? E nós temos representantes em todos. Eu acho que tem, todos tem representes como 

deputado Federal e tem senadores. Ligue pros seus deputado e peçam. Porque eu fui um cara,  o 

Roberto sabe, eu  cada semana eu ligava pro Marcos Maia negócio da nossa rádio, e tá pra ser 

votada. Agora, depende de nóis pressionar os nosso deputados. Meu muito obrigado, devorvo a 

palavra à Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Bem rapidinho assim 

ó, ouvindo as palavras do meu colega Antônio Jardim, eu concordo plenamente contigo, colega 

Antônio. Aqui nesta Câmara a gente deve se dar as mãos pra trabalha, e eu, muitas vezes, fico de 

braços abertos com as mãos estendidas, esperando, e os colegas não me dão a mão pra trabalha. E 

quando eu falo alguma coisa que não está certa, na atual administração, daí sou crucificada por 

vocês. Então assim, às vezes, eu não consigo entendê-los, também. A respeito da Secretaria de 

Assistência Social, isso eu já falei aqui, conversei com o líder do Governo, o CRAS precisa, é lei, ter 

uma...uma assistente social, quarenta horas, dedicada somente para o CRAS. Tá...o meu colega Jairo 

que entende até melhor disso, só temos uma assistente social, ela é concursada vinte, convocada pra 

mais vinte, tem que prestar atendimento, também, na área da saúde. Tem que prestar atendimento na 

Secretaria da Assistência Social. Então assim ó, até agora não, pelo menos até a semana passada, 

não tinha sido instalada a nova versão do Bolsa Família. Então assim, gente, eu queria, eu quero fala 

assim ó, diretamente para o senhor Osvaldo Froner, chefe maior desse Município, fiscalize as suas 

secretarias, os seus secretários. Veja como tá andando as coisas. Tô lhe dizendo aqui ó, a 

Assistência Social não está indo bem. Faz um mês, dois mês, a Ângela Campos, coordenadora 

regional da Assistência Social, esteve aqui no Capão do Cipó, ela não se abala nos municípios por 

qualquer coisa, somente quando as coisas não estão indo bem. E só pra concluir a pessoa que vai 

me...me suceder aqui é mestre nas falas, um professor. Então eu gostaria de dizer assim ó, que:  “O 

poder emana do povo.”  Pensem bem, povo de Capão do Cipó. Vocês tem um ano pra saber o que 

que vocês querem de bem e de melhor para vocês. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Senhor presidente, não posso 

deixar de agradecer a colega. Muito obrigado! “Mestre das falas!” Isso é bom! Não, bem menos. Eu 

sou um cara muito humilde, procuro ser. Antônio, vamos por partes, hoje de novo.  Se tu é atacado 

faz parte da defesa, isso é humano. Ataco é...o...é.. tem que defender. Não adianta, tem que 
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defender! Colega Regina, não sou mestre das falas eu, simplesmente, acho assim ó, que eu procuro 

não falar bobagem. Eu sou...eu procuro não falar bobagem. Se falou bobagem tem que...a gente se 

ferra, né? Por exemplo, se quer uma frase que você disse, hoje, agora a pouco, que te mandaram 

falar ó abre aspas: “Me mandaram falar!” Pra mim ninguém manda! Eu falo o que eu quero! Até posso 

ouvir, agora...e na minha fala ninguém me manda. E se...se.... que, se tu obedece, tu não tem 

personalidade! É bem assim! Ninguém manda na minha fala, ninguém manda, tá!? Então é bem 

assim eu não sou mestre das falas, nenhum. Questão dos funcionários, eu  nem sei quem é que falou, 

dos funcionários, é...de perseguição política. Colega, a...o colega Jairo, que eu  tenho  que conversar 

com ele sobre o...a secretaria. Colega Jairo, eu tenho que trazer pra ti, passa pra ti, pra você saber 

quantos funcionários ficaram no banco, não sei quanto tempo, que até o ex-prefeito tá respondendo 

processo. Sim ou não? Verdade ou mentira, né? Num banco, prum cara, meses a fio, é o quê? Qual é 

o nome que se dá a isso? No outro governo não é perseguição, é outro nome. Mas aconteceu! 

Aconteceu e tem lá. Jairo, com relação ao Alacir não saber toca um computador, aquilo que você 

disse. Um caminhão, que chega em dez dias, um trator 292, duas globes, duas grades, duas 

plantadeira, carroceria, uma F350, sem saber, sem saber, amigo Jairo Charão, liga computador. Ser 

suplente, com muita honra. E eu não preciso defender o Alacir aqui de ser suplente. Agora, os meus 

cento e três votos, Jairo, isso eu vou lhe dizer e você vai ouvir isso, vai ter que ouvir, e eu sou o 

último, hoje, né? A semana que vem, de repente, eu volto. Os meus votos eu não usei uma secretaria. 

Eu não dei da desgraça alheia, pra se aproveita da desgraça, pra...pra compra os votos do próximos 

lá, usando a estrutura inteira duma secretaria pra chega onde você chegou, entendeu? Era bom, era 

um telhado, era isso, era aquilo, pra se eleger. Os meus cento e três votos, são cento e três, a 

diferença do seu Osvaldo Froner,  foi no braço, com...sei lá quanto eu gastei, dois ou três mil reais, 

fazendo, pedindo voto, pelo amor de Deus, pra me ajuda. Por que eu não tenho dinheiro pra faze uma 

campanha, e não tinha uma estrutura duma secretaria pra me fazer os votos necessários pra me 

eleger. Vamo ver, Jairo de Lima Charão, com as suas denúncias, com as suas coisas que o senhor 

anda fazendo, falando e falando, quantos votos o senhor vai fazer. E o Collor, aquele que foi 

defenestrado, tinha uma frase que:  “O tempo é o senhor da razão!” Então vamos esperar o tempo 

chegar. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra  à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 

1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 029/2011, da Secretaria de 

Administração encaminhando Projetos de Lei 044/2011, 045/2011, 046/2011 e 047/2011. PROJETO 

DE LEI 044/2011, do Poder Executivo, que “Altera o anexo IV quadro dos cargos em comissão e 

funções gratificadas da Lei Municipal nº 195/2005, de 16 de março de 2005, e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 045/2011, do Poder Executivo, que “Institui o sistema de cultura do Município de 

Capão do Cipó RS e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 046/2011, do Poder Executivo, que “ 

Cria o cargo em comissão ou função gratificada de supervisor de limpeza pública ‘CC 2’ ou ‘FG 2’ e 

dispõe sobre as atribuições no âmbito da Lei Municipal n° 034/2002 de 14 de julho de 2002, e 

alterações posteriores e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 047/2011, do Poder Executivo, 

que“ Cria o cargo em comissão ou função gratificada de assessor do setor de agendamento da saúde 
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‘CC 2’ ou ‘FG 2’ e dispõe sobre as atribuições no âmbito da Lei Municipal n° 034/2002 de 14 de julho 

de 2002, e alterações posteriores e dá outras providências”. REQUERIMENTO, do senhor Alceu de 

Assunção Ávila, solicitando espaço na Tribuna Livre da Sessão do dia 16/08/2011 para prestar 

esclarecimentos sobre assunto que foi falado na Sessão do dia 09 de agosto sobre condições para 

ganhar casas populares e filiações partidárias. Requerimento este indeferido pelo senhor presidente. 

Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade, após debates entre 

os vereadores e o procurador jurídico da Casa. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 23/08/2011, 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, 16 de agosto de 2011. 

 

 

 

 

 


