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ATA N° 40/2011 (Ordinária) 

 Ao 1° (primeiro) dia do mês de novembro de 2011, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa 

para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2011. Havendo número regimental de vereadores, o 

Senhor Presidente em exercício declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”.  Após o senhor Presidente em exercício convida a 1ª Secretária para que faça a 

leitura da ata 39/2011, da Sessão Ordinária do dia 25/10/2011, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente em exercício chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de 

seu espaço regimental de 05 minutos e informa que está presidindo a Sessão de hoje por motivo 

de ausência do presidente. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O 

vereador fica com sete minutos, pois o vereador Jairo Charão cedeu um minuto de seu 

tempo regimental, e a vereadora Regina Weidmann cedeu um minuto de seu tempo 

regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Só comunicando 

presidente, que são dois minutos, um do vereador Jairo, também aí presidente. Senhor presidente, 

em primeiro lugar, resta saudar a comunidade que nos visita, saudar ouvin... Os ouvintes da 

Cipoense FM. Dá os parabéns, em primeiro lugar, do dia vinte e oito, ao dia do funcionalismo 

público. E aqui fica a indicação, e nós vamos pedir o apoio dos colegas vereadores. Pra nós 

criarmos um dia específico, feriado do funcionalismo público, tchê. Até, pedir pra nós organizarmos 

o nosso evento do funcionalismo público. Através do sindicato e da AFUNCACI, fica aqui o registro. 

Mas, não tem deixado nós, abordarmos, e nós que somos legisladores, somos fiscalizadores do 

executivo... E hoje até nós recebemos a visita do nosso prefeito, seu Osvaldo Froner, nosso 

abraço, ao prefeito. E o prefeito, lançou através da sua acessória, na imprensa do jornal A Folha, 

depois no Jornal Expresso, um comunicado. Uma declaração. E nós como legisladores, devemos 

abordar esse assunto. E é o que eu vou fazer aqui, hoje. Dar sugestões. E vou iniciar o seguinte: E 

esclarecer aqui, no qual ele diz: “Venho a público me defender de acusações, que tem sido alvo de 

alguns vereadores por parte da oposição.” Em primeiro lugar, não é acusações, e sim críticas 

construtivas ao município. Segundo ponto: Não são os vereadores da oposição, e sim a câmara de 

vereadores, de uma maneira geral, todos nós lançamos críticas com o intuito de melhorar a nossa 

administração. Que queira, ou não queira é nossa, e nós somos responsáveis. Segundo ponto: “O 

município de Capão do Cipó não perdeu nenhuma verba, porém receberá investimentos a qualquer 

momento”. E aqui cabe salientar, e dar um aviso à administração, não só ao prefeito. Estamos com 

três anos de mandato, e eu não vejo investimento federal chegar ainda. Segundo ponto: 

“Aguardando liberação de recursos”. Fica aqui o registro senhores, que os recursos que chegaram 

neste momento foi através d engenheiro... De projetos do engenheiro Régier, que estão chegando 
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agora. Mas não chegaram ainda. Com relação a creche, do nosso município foi falado aqui, que 

ainda há um número reduzido de crianças cipoenses, pra uma creche. O que não é verídico. E eu 

vou dize por que: O projeto da creche foi mal elaborado. Ele foi feito um milhão de reais, como 

todos os senhores saber, ouviram na... E foi divulgado na imprensa, que tinha uma creche de um 

milhão de reais pra chegar no nosso município. Sabe qual era a capacidade dessa creche? 

Quatrocentos e oitenta crianças, de imediato, de imediato, quando chegou no Ministério da 

Educação, esse projeto foi inferido. Por incapacidade da administração, de colocar num município 

tão Pequeno. Nós queríamos... Agora imagina o seguinte, nós... A quantidade de profissionais que 

seriam necessitados, pra trabalhar numa creche desse tamanho. Vamos em frente: A questão do 

frigorífico de peixe, primeiro momento nós tinha que ter matéria prima. Aqui Rodolfo. Qual era o 

primeiro projeto que nós tínhamos que ter aqui? A elaboração e criação de açudes. Principalmente 

pro pequeno produtor, que hoje nós não temos ainda. Hoje nós paramos, nas chamadas licenças 

ambientais. Pra fazer um açude hoje no município, a primeira coisa que a gente vê falar, é a 

burocracia. Que tem que tirar licença, licença disso, isso aí não foi resolvido ainda e deve, ser... 

Primeira coisa, pra depois nós pensar pra quem que nós vamos vender, e como a gente vai 

comercializar esse peixe. O último ponto, senhores, eu quero... É o principal, e eu quero me deter 

aqui: “ A administração Froner/ Engleitener é do povo para o povo, e por isso as portas do gabinete 

da prefeitura estão abertas à comunidade e aos vereadores”. Em primeiro lugar, o executivo não 

ouve a câmara. O executivo não ouve o seu vice-prefeito. E aqui eu falo, com tranqüilidade. Se o 

executivo ouvisse o vice-prefeito, ouvisse o diálogo que nós temos com a câmara, a coisa seria 

diferente, senhores. E aqui não falo por mim, e eu não falo pela pessoa, falo em nome dos 

vereadores. Será que o que a câmara fala aqui, será que o que o vereador Ibanez levanta. O 

vereador Antônio sugere, não tem um pouquinho de veracidade? Nós que passamos, Antônio, 

como o senhor... Eu faço o exemplo do senhor, esses dias lançaram criticas ao senhor, que o 

senhor passava de moto pra cima. Um secretário disse isso até. E eu digo: Ainda bem  que tem o 

Antônio, que vai lá no interior, e tira o extrato, tira o Ra... Raio X, de cada da nossa comunidade. 

Ainda bem que tem o Antônio. Então, quando fazer críticas, é sinal que a coisa não tá andando. 

Então, vê se ouvisse: Mas Antônio, qual é o problema? O Antônio ia explicar. Ibanez, qual é o 

problema? E tenho certeza, que faço exemplo ao nosso líder de governo. Inúmeras vezes nosso 

líder de governo, vai lá e dá sugestões. Mas eu acho que a sugestão que chega ao prefeito, e não 

chega ao Secretário. Ou as vezes, ela chega no Secretário e não chega no prefeito. E aí meus 

amigos, começa aquele empurra, empurra. A eu não sou o responsável, fulano não é o 

responsável. Parou lá no funcionário concursado então. Não tem anda a ver com a história muitas 

vezes. Então, nesse sentido senhores. Eu venho aqui hoje, em primeiro lugar, a... E outro pra 

finalizar, presidente, eu não conheço a patrulha rural ainda. É uma novidade que apareceu aqui, 

que eu não sabia. Patrulha rural. Eu conheço a patrulha agrícola e eu conheço as patrolas do 

município. Patrulha rural não ouvi falar até hoje. É a primeira vez que eu ouvi. Talvez, acho que a 

acessória de imprensa confundiu,  presidente, e entrou em equivoco aqui. Ou, não era do município 
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isso aí talvez. Então, era isso presidente. Viemos aqui a título de colaborar com o nosso município, 

dar sugestões positivas. Era isso presidente, muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

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

um minuto de seu tempo regimental. Quero aqui  complementar  o presidente. O vereador 

Jaques diz: Mais um minuto então do Vereador Diego, né, vereador Ibanez? O vereador Ibanez 

diz: Isso, tá bom  Vereador Diego me cedeu um minuto. Muito obrigado. Quero cumprimentar 

primeira mente o presidente em exercício, vereador Jaques, colegas vereadores, vereadora 

procurador, funcionários, ouvintes da 87.9. Que vai a transição agora a partir das nove horas. 

Poder Legislativo. Secretário Alexandre, que seja bem vindo. Seu Elton. O... E  outros 

companheiros que estão aqui. Dona Fátima. E... a todos os cipoenses, e esses jovens que estão 

aqui na câmara. Eu quero primeiramente, nobre presidente, é trazer aqui até, pedir a comunidade 

cipoense que ouçam com atenção e faça de hoje uma reflexão nessa Casa, a respeito do que eu 

vou falar. Quando a gente recebe crítica, vereador Jardim, a gente não tá aqui se defendendo. Não. 

Todas as críticas as vezes, tem que ser bem fundamentada ela, né? Porque tem um ditado: Quanto 

mais apanha as vezes mais cresce. É um ditado antigo talvez, sirva pra nós alguma coisa. E eu 

sempre admito as críticas, de alguma coisa, algum proveito o cara traz. E tira, e talvez quando a 

gente faz crítica, alguma coisa desta crítica  tem sentido. E eu quero deixar aberto hoje aqui no que 

eu vou falar, e quero deixar aberto aqui ao Secretário da Agricultura que venha a esse espaço que 

ele tem nesta Casa. E me prove do que eu vou dizer que eu to faltando com alguma verdade, a 

vossa pessoa. Quando o senhor cobrou patrulha agrícola nos assentamento, é uma grande 

verdade, é uma minoria que tem patrulha agrícola, o resto são uma cambada de privilegiados. 

Produtores ricos, que tão botando a mão na patrulha agrícola... Hoje seu Elton Bruisman, porque 

vinte e cinco reais a hora, vereador Antonio Jardim, aprovado pelos vereadores desta Casa. E 

quero mais uma coisa aqui, isentar de qualquer responsabilidade que estão usando nosso nome, 

com os funcionário da agricultura. Porque foi dito pra eles que nós tava criticando o trabalho deles. 

Muito pelo contrário, graças a Deus que tem os funcionários, que tem a administração municipal de 

Capão do Cipó. Graças a Deus, à todos. E isso eu quero isentar todos os funcionário da Secretaria 

da Agricultura que estão me ouvindo. E dizer mais, por que eu cobro aqui, vereador Jardim, e vai 

tira  a comunidade se eu to com a razão ou não. Por que eu to chamando o Secretário pra vir à 

esta Casa, e me contestar do que to pedindo. Cadê o projeto de calcariamento pro pequeno 

produtor rural do município do Capão do Cipó elaborado pela Secretaria da Agricultura? Até hoje 

não apareceu. Qual é o quilo de adubo colocado nas terras dos pequenos produtores rurais em três 

anos, vereador Jardim, que atenderam os produtores rurais? Nenhum. Esses dias foi aprovado um 

projeto, vereador Jardim, de cento e setenta caixa de abelha, deixado por esse vereador e a 

comunidade cipoense da cultura Popular, veredor Jardim... Da Consulta Popular, que foi entregado 

inclusive na camioneta do próprio Secretário cheio. De casa em casa. Mas, a bem de quem? 

Porque eu deixei dez mil, da consulta popular aprovado pelos... Pela  comunidade cipoense, pra 

ser entregue. Por que se não, não teriam recebido cento e setenta caixas de abelha coisa 
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nenhuma. E pode vir à esta Casa e dizer que estou faltando com a verdade. Os fato tem que ser 

esclarecidos. Mais uma coisa, vereador Jardim, no início do mandato do Secretário, ele dizia que 

ele ia implantar um projeto de usina  de álcool. Chegou  caminhões de cana, até hoje, a 

comunidade cipoense espera pela implantação da usina de álcool. Onde é que ta? Sumiu a usina? 

A usina não chegou ao Capão do Cipó, deveria ter chegado. Porque até agora não. Não tem usina 

aqui que eu conheça. Tem plantação de mandioca, que distribuíram mudas pro todo o Cipó que 

iam fazer usina de Biodiesel,canola, até hoje nada. Mas isso eu to dizendo pro governo Froner 

também, porque eu dizer pra ele que eu ia dizer. Eu não mandei recado e eu vou cobra. Se temo 

atitude de cobrar o que temos fazendo, temos cobrar. Se tão pagando vinte e cinco reais a hora, 

vereador Jardim, que eu já falei, tem mérito do senhor e toda esta bancada que foi lá e reivindicou, 

porque era quarenta. Era trinta levaram pra quarenta e hoje pagam vinte e cinco. Mas não pra fazer 

privilégio pros ricos, e eu sei e eu disse nesta Casa, se precisar dar os nome pros boi eu vou dar o 

nome pros boi. Porque os trator tava esses dias, Secretário Alexandre, que estava ai, e eu levei ele 

junto, pra ter de prova pra quem estava fazendo terra. E o cara tem três tratores guardado na 

garagem. E eu acho que a patrulha agrícola não veio pra fazer privilégio pra rico, veio pra atender o 

pequeno produtor rural do Capão do Cipó. Mais uma coisa, o Secretário diz que faz cem horas de 

trator por mês, mas divida cem horas por cinco trator, quantas horas dá por dia? Será que tão 

lidando com criança?, Não. Não estão lidando com criança. Então este espaço esta aberto pros 

grandes projetos da secretaria da agricultura, tem a casa do agricultor que ontem, eu tava em 

Santa Maria com meu dinheiro pagando pra comer. Não tem... Peguei diária coisa nenhuma, pra ta 

defendendo a casa do agricultor. Que daqui uns dias esta ele inaugurando a casa, e dizendo que e 

mérito do Secretário. Não e mérito do Secretário, e mérito do vereador, da consulta popular e do 

povo do Capão do Cipó, vereador Jardim. Se não, depois que nasce, todo mundo é o pai das 

crianças. Comigo ninguém vai me pisar em cima de mim, se não tiver razão. E se tiver razão, este 

microfone esta aberto aqui ó, e vem aqui fazer o esclarecimento necessário ao povo do Capão do 

Cipó. Que quem mais merece e tem que ser esclarecido. Mais uma coisa, quero deixar aqui, é... 

Vereadores, o agradecimento ao... Belíssima festa dos funcionários públicos, vereadores e 

funcionários aqui  desta Casa. Pena que nem todos estavam, mas quem perdeu é quem não tava, 

porque tava maravilhoso a festa. E um abraço a todos funcionários publico do município do Capão 

do Cipó. Meu muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa, e volto no meu tempo de 

liderança.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com quatro minutos, 

pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao vereador Érico Rosado. Boa noite, senhor 

presidente, demais colegas vereadores, vereadora. Comunidade que nos honram com suas 

presenças. Em especial, à todos os ouvintes da 87.9, que sempre estão nos ouvindo. Senhor 

presidente, inicio hoje dizendo que, amanhã temos feriado, dia de finados. Onde todos, vamos 

reverenciar nossas entes queridos, né? E dizer que hoje, é o dia de todos os santos. Então, mais 

uma vez, professor Rodolfo, eu sou católico e, quem não é também, eu sei que de Deus se precisa, 

né? Então... Quero também pedir aqui, uma moção de pesar, pelo falecimento do senhor Leôncio 
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Garcia de Brum, hoje. Dos quais a esposa dele já partiu, há alguns meses atrás, os dois. São 

pessoas históricas, da nossa comunidade. A pesar deles não ter tido filhos, mas, uma família 

bastante grande e tradicional aqui do município. Dos quais a gente pede então, uma moção de 

pesar à todos seus familiares. Do Rorardi, demais pessoas conhecidas da comunidade. Também, 

senhor presidente, eu vendo aqui o nobres colegas falarem, na sessão passada, o Antônio,que 

ainda não se pronunciou hoje. Colega Ibanez... Eu fico pensando, como que o prefeito tem 

coragem, que se é feito aquele relatório, pra mandar pra Verdes Pampas. Falar direto na Verdes 

Pampas, como falou o Marcelo Brum, assessor de gabinete. Se é pra sair nos jornais o que saiu, 

como que o prefeito deixa acontecer, uma coisa desse tamanho? De repercussão regional, sendo 

que, acusa a oposição por tudo de errado. Ou os projetos que não estão vindo, que dá pra ver que, 

tá tentando distorcer e colocar pra oposição, aquilo ali. E na realidade, hoje, vocês podem 

observar, que os vereadores da situação, até estão batendo mais forte no executivo, que a 

oposição. E com razão, por que eu coloco aqui pro colega Ibanez, também, que a patrulha agrícola 

da secretaria da agricultura, nunca deixou de atender os pequenos aqui também na nossa cidade. 

Por que antes tava o Secretário do meio ambiente aqui, e ele também cobra, que os terrenos sejam 

limpos, que a gente conserve nossos terrenos baldios. As pessoas que tem terrenos baldios que 

ainda não puderam construir. E nisso a prefeitura sempre deu apoio, e dá o apoio pra que nos 

terrenos baldios, quem quisesse plantar sua mandioca, pudesse plantar. Só que esse ano não sei o 

que que aconteceu, com cinco tratores na agricultura, não tinha um pra destinar, aqui pra sede do 

município. Onde diversos, moradores, plantaram sua mandioca, sabe de que forma? Pagando 

trator particular, que daria dez minuto pra um, quinze pra outro, pra fazer o seu terreno. Hoje, se 

tem rama plantada aqui na sede do município, nos terrenos, de propriedade de moradores aqui da 

cidade, pode saber que foi pago particularmente. E pode me cobrar aqui se precisar, eu dou quatro, 

cinco, seis, sete, nomes se pessoas que pagaram, por que pedira, pediram, pediram, cansaram 

pedindo, prometeram e não mandaram. Não mandaram o trator pra fazer a terra para o pequeno 

plantar a sua mandioca. E aqui, senhor presidente, também, eu me apavoro, que quinta-feira, o 

Secretário de educação destinou um transporte, pra levar o nobre diretor da escola, em São Borja e 

mais eu acho que um aluno. E deixou nossos alunos aí, na mão. Uns tiveram que ir com carro 

próprio, outros tiveram que vim de moto. E, outros não puderam freqüentar a universidade, por 

causa desse transporte cedido. Então, que se organize o Secretário de educação, né? Quando 

ceder o transporte pra outra localidade, que tenha um pra substituir, não deixar nossos estudantes 

na mão. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente em exercício passa a 

palavra a Primeira Secretária. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhores 

vereadores, senhora vereadora, demais pessoas que nos prestigiam. Mau amigo Carlo, do 

assentamento 14 de Julho. E nossos ouvintes logo após... Oito sete ponto nove, meu boa noite a 

todos. Isso aí tá uma polêmica, falar em patrulha agrícola, hoje, é uma polêmica. Só que... As 

pessoas me pediram, e eu não vou aqui me ex... Me deixar de fazer, e minha parte como vereador. 

E nóis semo todos aqui, fiscalizador em primeiro lugar. Tem no assentamento 14 de Julho, o seu 
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Tóia, ta lavrando a boi pra pranta o milho. Tá lá. Tá lá, e ele disse se tivesse, um jornal podia tirar 

foto dele, e bota no jornal, que ele disse que cansou de tanto fala, e me ligou hoje de novo. Então, 

isso fica... E eu sempre digo assim, faça enquanto é tempo, por que não adianta plantar milho 

agora, por que o verão, janeiro, fevereiro, colhe e vem o sol. A verdade é essa. E tem o  seu 

Milinho, ali do Nova Esperança me ligou e me pediu. Me globiaram, faiz quase dois méis, eu pedi 

pra gradia pra mim plantar rama de mandioca que não plantou até agora e a pastagem tá... Diz que 

já procurou o Secretário, nunca acha, nunca tá ali. E ele disse que não quer se encontrar com o 

Secretário, por que... Se tem cem... Eu não sei se o vereador Rodolfo, errou nas suas palavras. 

Que o vereador Rodolfo, falou aqui na sessão passada, falou que cem por cento o meis de 

setembro foi atendido. Eu entendi assim ó: Se cem por cento  das pessoas que tavam inscrita foi 

atendida... Cem pessoas,mas daí por exemplo em cinco trator, pra vinte dia de serviço, bota só 

vinte dia, né? Esse vinte dia cinco trator dá duas hora por dia. De cada trator. Daí, faiz o que, meu 

Deus, com esses trator? Daí vai... Uns me falaram vereador Ibanez, que nóis tinha falado dos 

funcionário. Nenhum funcionário saí do lugar, se alguém não mandar ele. A verdade é essa. 

Ninguém chega ali fazendo coisa a Deus dará, sem ser mandado pelo Secretário. Tem o prefeito e 

tem o secretário, que são responsáveis pelas suas secretarias. Então, a gente fica preocupado com 

isso, inté por que cada veiz ta pior. As professoras lá do Chico Mendes e lá do Colégio Sepé 

Tiarajú, me pediram, que vão tirar uma parada de ônibus que não tem nem teto mais em cima, tá 

tudo quebrado. Arruma e tirem de lá. Os lado quebrou, o vento arrancou a coberta e tá lá. Vim inté 

o colégio atrapalha, por que lá tem crianças e tem pessoas que pegam o ônibus lá. E tem uma 

lâmpada queimada, faiz um meis e meio, eu não queria falar, mas já que o Secretário não viu, ou 

alguém responsável. Ali de frente o Seno Muller no comércio do Seno Muller, tá queimada a 

lâmpada é uma escuridão total ali. E tem só duas lâmpadas naquela rua ali. Então eles pediram 

que se fosse... Eu tava olhando o jornal, que tem uns pneu aí que eu falei, e eu não sei se foi o 

jornal que colocou errado que botaram no Itu Pneus. No Itu Pneus não tem problema nenhum, tá 

no Batista Pneus, desde janeiro de dois mil e nove. E eu falei com o cara que é responsável, pela 

recapagem. E eles tem sessenta dias de prazo pra entregar. Faiz...Dois mil e nove, o cara me 

ligou, me deu o nome... Mencionar meu nome, e o nome dele, e ele me disse o preço: Três mil 

quatrocentos e cinqüenta reais, que é a recapagem dos quatro pneus.E ele disse que até tinha 

falado com o Pedro, que é o Secretário da fazenda pra vê se dá um jeito de entregar aqueles 

pneus. Desde daqueles dias... E colocaram no jornal Itu Pneus. Na Itu Pneus, não tem nada a ver. 

É no Batista pneu. A recém o vereador Ibanez falou,  que o Secretário de agricultura, aliás o... Iam 

mandar adubo, calcário pros pequenos produtores. Mas se não fazem nem as horas que tem pra 

fazer, vão dá o que meu Deus? Uma coisa eu fiquei preocupado, como projeto do biodiesel, que eu 

sei diz que tá funcionado uma empresa... Uma micro, que é do prefeito. A... Vereador Ibanez... A... 

O Rodolfo, diga... Pergunte o que o prefeito foi fazer à Pato Branco. Ele foi... E o motorista... Eles 

foram lá, ele conseguiu ver o que que fazia o biodiesel, uma máquina. Ele comprou mas rendeu pra 

ele. A verdade foi essa. Então, ele disse que quer criar treze quatorze boi por hectare, tirar o 
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biodiesel, pra uso próprio. E a massa que fez a ração pra até treze boi que ele vai conseguir manter 

em cima, de uma hectare de terra. Pra ele teve jeito, mas pro pequeno produtor... Que eu acho que 

quem ia ganhar hoje, era o pequeno produtor. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. O 

senhor presidente em exercício reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Amigo Roberto da... Da 

nossa rádio Cipoense FM. Você sabe Roberto, que eu na noite que eu dei a entrevista sobre a 

escola, sobre os cursos técnicos. Depois da minha entrevista, aproximadamente vinte pessoas me 

ligaram. Vinte ouvintes da rádio... Nossa adio Cipoense FM. E já que falamos de cursos técnicos. E 

eu já vou ter que começar hoje, é... E também assim ó: Ninguém precisa ter pena do vereador 

Rodolfo. Eu tenho personalidade e as defesas que eu faço, são coisas que eu faço, por que eu 

quero. E ninguém, manda eu falar, eu não sou marionete. E eu tenho um partido que eu respeito 

também. Eu respeito o meu partido político. Partido progressista. Então, quando  u faço algumas 

defesas é que eu sempre estabeleço comparativos de como as coisas eram, e como são hoje. O 

colega Érico, já criticou, que nós devemos olhar pra frente, concordo. Vi o governo Lula, passar oito 

anos batendo no governo Fernando Henrique Cardoso. Vi o... Ex- governadora Ieda batendo em... 

Ta. Nós aqui não podemos, então nós somos diferentes. Nós temos só que levar pela cabeça e fica 

quieto. Né? Colega, Jairo de Lima Charão, vou começar explicando pra você: Não foi só o diretor 

pra São Borja. Foram, colega Jairo, oito. Cinco professores, três alunos e uma mãe. Que foram lá, 

colega Jairo, para participar de um seminário, daquilo que vai ser implantado no ano que vem na 

escola. Se houve problema, não coloque lá na escola Macedo Beltrão, ou no diretor. O Secretário 

de educação, mandou levar esse pessoal, por que era uma coisa válida, justa e que proveito pra 

mais ou menos cento e tinta alunos que são do ensino médio do Carovi. Se cento e trinta alunos 

não merecem um transporte, ninguém merece.Espero que esteja explicado. O nosso amigo, Luis 

Henrique Lima, participou do curso operacional de defesa civil, realizado na cidade de São Luis 

Gonzaga, de vinte e quatro à vinte e oito de outubro, totalizando cinqüenta horas aula. Alguns do 

senhores querendo saber, aqui no verso aqui tá o conteúdo programático, do curso que ele fez. 

Queria comentar aqui, e dizer, conforme o colega Ibanez disse. Pena quem não veio na festa do 

funcionário, realmente eu não pude vir. Por que nos finais de semana, quando dá, eu me 

transformo em peão de granja. Por que eu preciso auxiliar, a colheita lá. E isso me dá uma renda 

extra, e nesse sábado da festa, eu estava colhendo lá na granja do seu Alcides. Mas, quero 

parabenizar, por que eu também sou funcionário público. Então, eu no dia vinte e oito, também, é... 

Deveria esta fazendo festa, mas a minha festa foi de uma maneira diferente. Questão da 

creche,acho que eu já vou fazer, uma mistura dos assuntos aí, por que, né? Depois eu retomo. Por 

que... Colega Erico, foi pedido, pro seu conhecimento, uma EMEI, aqui pro Capão do Cipó. Aonde 

atenderia, desde o menininho, desde recém nascido, até cinco anos, quando se encaminharia lá 

para a... A escola Julio Biasi, é, colega Érico. Eu acho assim ó: Que foi dado... Foi feito uma 

tentativa. E... Vamo detona com o cara. Vamo queimar o cara, por que ele fez uma tentativa. Nessa 

eu vou defender o prefeito, por que fui eu que na época dos meus dez meses de secretaria, eu 
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sugeri isso. De nós podermos criar uma EMEI. Que que é uma EMEI? É uma escola municipal de 

educação infantil. Você recebe a criança, vocês que estão em casa me ouvindo, acompanhem meu 

raciocínio. Você recebe uma criança,a partir de, parece que, seis meses de idade já vai pro... Já vai 

pra escola. Já vai lá pra escola. E aí, dava os quatrocentos e cinqüenta, até mais. Até mais, né? 

Então, o prefeito errou? Errou. Errou por querer bastante pro Capão do Cipó. E aí que tá a 

diferença, do nosso prefeito, em tá errado. Tem por que ele é humano. Agora, temos que errar 

pensando grande, e não errar pensando pequeno. Mas eu retomo na minha... Volto no meu tempo 

de liderança, tenho mais uma meia dúzia de assuntos. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto 

de seu tempo regimental ao vereador Érico Rosado.  Boa tarde, vereador Jaques, hoje nosso 

presidente em exercício. Boa tarde meus colegas vereadores. Pessoas que se fazer aqui 

presentes. E, em especial aos ouvintes da 87.9. Bom hoje como um tempo é reduzido. Eu... 

Primeiramente eu gostaria de falar sobre o “Outubro Rosa”, de sábado: Foi um evento muito 

importante para o nosso município, para todas as mulheres. Em especial aquelas mulheres 

vitoriosas: A dona Lorena, a dona Lair, a dona Elur, a dona Medorinda e a dona Maria. São cinco 

pessoas vitoriosas que, estão na luta ainda. Que merecem todo o nosso apoio o nosso respeito. E 

foi uma festa muito linda, bem organizada. A secretaria de saúde está de parabéns. Mas, eu acho 

que, em especial à maior organizadora que eu achei, foi a Ângela da EMATER, ela está de 

parabéns. Ela conseguiu e também juntamente com a secretaria. Reunir todas aquelas mulheres e 

foi um evento muito bonito. A... Sobre o esclarecimento do prefeito Osvaldo Froner, tava... Até to 

com o jornal aqui. Eu acho assim, que ele foi infeliz nessas colocações, ou talvez a assessoria 

dele. Por que então, ele tá dizendo que o vereador que acompanhou ele à Brasília está mentindo. 

O Sérgio Seifert. Por que quem levantou aqui essa verba... Dessas verbas perdidas, foi o vereador 

Sérgio. E ele disse na sessão passada, que pra quem quiser ele tem os papéis aqui, e prova o que 

ele falou. E sobre  as viagens que diz aqui: “ Por fim, o prefeito ressalta também as críticas sobre 

suas seguidas viagens à Brasília (São através delas, que estão acontecendo os investimentos no 

município, através de contato direto com Ministérios.)” Mas essas verbas foi emenda que alguns 

vereadores daqui... E emendas passadas da administração anterior. Então, ele preste bem atenção 

prefeito Osvaldo, quando bota no jornal. E eu tenho um pedido de serviço aqui, que por favor o 

prefeito de Capão do Cipó, mande alguém da secretaria de obras lá, arrumar o segundo pontilhão 

perto lá, que Avaí até o assentamento Nova Esperança. Tá em péssimas condições, o vereador 

Antônio já pediu, o vereador Jaques já pediu e até agora nada. Ele de certo foi lá na época de 

campanha e daí nessa época mesmo tava bom o pontilhão. Por que era a outra administração que 

mandava nesse município. Só que agora, de lá pra cá é ele que ta mandando, e as coisas tão 

pior... Se continuar daquele jeito... Por que tá caindo. Antes que aconteça um acidente, o senhor 

mande alguém lá. Por que se não se o senhor for só nas próximas eleições, aí o senhor não vai ter 

como cruzar nessa ponte. A... Quero fazer um agradecimento a... Secretaria de assistência social, 

por ter conseguido o óculos pro seu Laulo que eu falei aqui na sessão passada. Eu acho assim, 
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que quando eu liguei pra secretaria, eu liguei pra secretaria da fazenda. O Dário me disse que o 

problema tava na secretaria da fazenda, daí eu liguei. E o Secretário da fazenda, o pastor Pedro, 

me atendeu muito bem, e disse que esse óculos já tinha sido pago em sete de agosto, ora pois, 

pagaram e a pessoa não recebeu o óculos. Então, assim ó: Os funcionários, a... A atenção dele 

comigo foi, muito boa, mas eu acho que tá faltando alguma organização. E principalmente, faltando 

atenção do prefeito, com relação aos seus funcionários de como está funcionando todas as 

secretarias. E a respeito do que ele falou aqui da patrola que tá lá fazendo aniversário já, na 

propriedade do seu Ade. Por que que ele não pegou essa patrola, quando ela estava funcionado e 

fizesse uma revisão, nela e deixasse ela só pra secretaria de agricultura. Só pra secretaria de 

agricultura, pra pequenos serviços. Faze as entrada das pessoas, nas propriedades. E deixava as 

outras duas quando tavam funcionando pra trabalhar as estradas aqui no Capão do Cipó. Aí ia 

aparecer serviço. Mas quando a cabeça não pensa,  o trabalho vai embora. Era isso, eu devolvo a 

palavra à Mesa.VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (sem partido): Não se fez presente. VEREADOR 

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

vereadores. Jurídico desta Casa. Servidores, a Valéria, a Ana. Comunidade que nos prestigia a 

partir das nove horas da noite, e comunidade que se faz presente aqui nos prestigiando. Vou 

começar dizendo: Pena que nem... Até hoje nenhum vice-prefeito mandou  no Capão do Cipó, é 

lamentável,né? Nenhum até hoje mandou, então continua do mesmo jeito. Agradeço as palavras 

bondosa ali do vereador Erico. Muito obrigado vereador Erico pelo... Né? E eu, não gostaria, colega 

vereador Ibanez, mas pena que o Secretário da Agricultura do município, deu uma entrevista numa 

emissora de rádio, né? Que tem pouca audiência. Fico feliz que não foi na nossa, porque a nossa 

tem cem por cento  de audiência, a 87.9, né? Então, este aí é o meu objetivo. Pena que foi numa 

emissora. O vereador Jairo diz: Não foi na nossa por que ele era contra a rádio. O vereador 

Antônio diz: É, exatamente, então, foi esta a questão. Eu quero dizer aqui, ao Secretário da 

Agricultura, se ele ta preocupado de eu andar de moto, eu não sou famoso copa do mundo que só 

ando de casa em casa, de quatro em quatro ano. É uma obrigação minha, visitar o povo. E a minha 

moto eu comprei e paguei e tenho obrigação de ir até o povo de Capão do Cipó, ao encontro do 

povo. Ver as necessidades do povo, humilde. Não estou aqui pra defender, o Secretário. Estou 

aqui, pra defender, a crasse humilde igual a mim. O pobre batalhador, que precisa, pranta a sua 

prantação. Esta, é o objetivo meu, né? Enquanto eu andar de moto, eu estou em contato com a 

população, do interior, em todos os rincões, em todos os assentamento. Graças a Deus, sou muito 

bem recebido... É... Nos assentamentos, né? por parte das famílias humildes, que necessitam do 

trabalho do vereador. E aqui eu via, quando o vereador Érico, me elogiava, fico muito contente, 

vereador. Por é... Novamente frisando suas palavras, de eu... De ter o Antônio Jardim. muito 

obrigado, mesmo, de coração. Então eu digo ao Secretário de Agricultura... E eu continuo 

defendendo o pequeno produtor. Eu continuo defendendo o pequeno produtor. Enquanto o 

Secretário se preocupou, com o gasto das diárias que eu fiz em dois mil e nove, eu aperfeiçoei 

servidores desta Casa. Jurídico desta Casa. Por isso que o jurídico desta Casa, também continua 
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aqui nesta Casa trabalhando. Exemplo de jurídico, que trabalhou em dois mil e nove, e está 

trabalhando em  dois mil e onze. Teve um conhecimento aprofundado, já tendo sua faculdade em 

mãos. Servidores desta Casa, que hoje desempenha um trabalho, na secretaria de saúde, o 

Leandro Sauer. Este foi o meu trabalho. E se o Secretário da Agricultura está muito preocupado, 

Tribunal de Contas, aprovou as minhas contas. E devolvi aos cofre público do município, cento e 

nove mil reais. Aonde está sendo colocado... Aonde foi colocado esse dinheiro, certamente foi na 

compra da van, pra transportar os nossos queridos pacientes, até as grandes capitais. Apresentei 

um trabalho, exemprar aqui nesta Casa. Todos os colegas não participaram, de curso, de 

aperfeiçoamento, por que não quiseram. Este vereador, sempre, ofereceu, à minha bancada e a 

bancada do PT, e a bancada do PMDB, e também a do PDT. Este foi o meu trabalho. Eu quero 

dizer pra vocês aqui, meus colegas vereadores, e colegas... E ouvintes que vão estar nos olhando. 

Todo homem público sempre é visado. Vejam bem, o que aconteceu e o que está acontecendo. 

Muitas vezes tu deita são, e amanhece com uma enfermidade. Vendo um homem de caráter, 

Ibanez, que lutou por oito anos pelo pobre, pelo humilde, o nosso ex-presidente, Luis Inácio Lula da 

Silva. Simpremente foi num hospital fazer uma consulta, por que estava atacado por uma dor de 

garganta. Hoje, talvez um câncer maligno, né? Mas nós, vamos ter a certeza e a coragem, de nós 

se dar as mãos. E fazer correntes de oração, ao nosso presidente, Lula. Considerado sempre, 

homem público. Pelo belo trabalho, que fez pelo pequeno, pelo grande e pelo médio. Esse é o 

objetivo nosso, gente. Então é por isso, que quando os calos começam doer, os cara começam 

defender. E eu digo ao Secretário da Agricultura do município, quanto mais ele me bate, eu sou 

mesmo que bolo, eu cresço mais. Muito obrigado, e volto no meu tempo de liderança. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um 

minuto de seu tempo regimental ao vereador Ibanez Garcia. Senhor presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora. Jurídico desta Casa. A nossa rádio Cipoense. Funcionários 

públicos. Povo cipoense. Meu boa noite à todos. E, secretárias que trabaiam nesta Casa. Em 

primeiro lugar, começo já falar aqui, que... Colega Regina colocou, que muito bem aqui, sobre o “ 

Outubro Rosa”. Foi... Ângela da EMATER, foi... A prefeitura, com apoio. A câmara de vereadores. 

Os motoristas da saúde. Secretária. Mas, principalmente, né colega? O povo, as mulher,que vieram 

prestigiar aquele grande evento, que era pra... O dia delas. E vieram ali orientar... Até, ouvir, para 

que se consiga orientar, por causa do câncer de mama. Isso é muito importante, se... Segundo 

encontro da mulher, tomara que continue no nosso município. Que foi grande público, de mulher no 

nosso CTG. Colega Ibanez, também se fez presente, lá. E, poderia ter sido maior, mas motivo do 

tempo, prejudicou um pouco. Mas foi sucesso. Então, tem só a agradecer. Também, o dia dos 

funcionários público. Um abraço à todos, temo que muito agradecer ao funcionários, por que é eles 

que  faz o serviço para o nosso município. De estrada, patrolamento, limpeza, enfim, todo o 

pessoal dos funcionários, toda... Parabéns pelo seu dia, dia vinte e oito de outubro. Também, peço 

aqui ao Secretário de obras, que seje feito o patrolamento, mais uma vez, na localidade do Passo 

do Tibúrcio e na estrada dos Monteiros. E também, peço que seja feito uma troca de lâmpada, lá 
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na localidade do Carovi, colega Rodolfo. E que seje, reformado a nossa pracinha de brinquedo, 

atrás da sua escola lá. A comunidade me pediu, então tem que fazer esse pedido. Quero deixar 

aqui, meu voto de pesar, à família do seu Dika, amigo. Infelizmente, perdemo mais um amigo, 

família da gente aí que, morou anos no Capão do Cipó. Então, quero deixar aqui meu voto de 

pesar à família dele. Também, quero dizer aqui, colega Ibanez, e peço ao nosso Secretário de 

Educação, que mande, fazer aquela parada de ônibus na tua... Sua localidade, que tá lá a mais de 

seis meses. O guri me pediu, que faiz tempo, e tá lá, é só construir e colocar ela em pé. É, o pedido 

das comunidades, e faiz tempo,e  que seje feito essa parada de ônibus. Também, aqui, quero 

agradecer ao Secretário Alexandre, que mandou fazer uma limpeza no nosso cemitério, do nosso 

município, hoje, juntamente com os funcionários. Quero agradecer aos se... Aos funcionários, 

também que foram fazer esse serviço. E peço, também, que seje feito roçada no nosso campo de 

futebol, do nosso município, da sede aqui. Do nosso município. E, seria isso. Como crítica a gente 

sabe que tem, temo que... Colega Érico aqui colocou muito bem, a gente não é por falta de 

vontade. A gente tenta fazer as coisas, dá idéia, mas se a coisa não anda, as vezes acontece as 

críticas. Mas temos que tentar... Batalhando pelo nosso povo. Quem votou em nós foi o povo, a 

gente tem que defender o povo. Se fizerem, tá bom. Se não fizerem, a gente tem que tentar, 

batendo em cima até que fazem. Para que nosso povo continue, tendo a melhoria no nosso 

município. Então, seria isso, meu muito obrigado.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante 

de Partido, PDT: É bem simples, né professor? O transporte levou o professor Rodolfo em São 

Borja, ou não levou? Levou. Tinha mais professores? Não interessa, mas levou o professor Rodolfo 

em São Borja, né? E a questão, não to dizendo que não devia levar. Eu coloquei, que a secretaria 

de educação devia se programar, e não deixar os alunos na mão. Isso aí tá bem claro. Você fale, o 

que o senhor quiser. Alguém falou aqui da patrulha rural, né colega Érico? patrulha rural que eu 

em... Que eu posso entender assim, é quando fica no interior. Tem diversos município que deixam 

as patrulha no interior. Daí se chama patrulha rural. Eu acho, que o prefeito se referiu, aquela 

patrola que tá lá no Carovi, tchê. Patrulha rural. Tá lá no Carovi, a patrulha rural de Capão do Cipó. 

Uma patrola lá na localidade do seu Ade. E... Não tem como não deixar de não falar, né? Porta 

aberta. Prefeito não nos recebeu no começo dessa legislatura, que nós marcamos um encontro 

com ele. Todos os vereador ficaram lá, uma hora e meia ali na frente do gabinete, não nos 

recebeu. Vem dizer que tá de portas abertas. Vão amanhã ali e olhem, vê se tá de portas abertas. 

E quanto tempo, um munícipe tem que esperar pra ser atendido. Diz o nosso chefe de gabinete, 

que nós legislativo, com a administração temos que se entender, que é só ir lá conversar. Largar 

essa política raivosa de lado. Mas e quem que criou essa política raivosa? Que sentido ele deu pra 

essa palavra? Eu só tenho uma explicação: O frigorífico que não veio, a creche que não veio, o 

projeto da mandioca que não veio. Política raivosa, surgiu da incompetência desta administração. 

Dos quais o seu Marcelo Brum, também faz parte. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. O 

senhor presidente em exercício passa a palavra à Primeira Secretária. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor presidente em exercício, que é agora 
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a nossa vereadora Regina. Eu também rapidamente aqui, quero só fazer um lembrete. Por que 

nóis faiz acho que dois meis e pouco, que nós votemo vinte e sete mil reais... Pra reformar umas 

casas  do interior. Eu não sei se o Secretário de assistência social... Que todo mundo sabe o 

estado crítico que é, a casa do Aurio lá... Por que não adianta esperar passar, passar muito tempo. 

Por que vai entrar o... Por que eles falam muito que é os vereadores que não fazem. Eu liguei pro 

Secretário de educação, esses dias, pra ajudar um aluno que tem...E ele disse que tinha que ver, 

por que ia ter que trocar o projeto, que o projeto tava errado. E ele disse que tava mandando pra 

essa Casa. Faiz... Só que tá errado, mas faz cinco ano que tão pagando e nunca deu problema. Se 

eles não são capaz de fazer um projeto e mandar pra câmara, pra vereadores, vota. Depois eles 

saem dizendo aí, que não acontece por que os vereador não votam. Mas, se não existe projeto, vai 

votar o que? A verdade é essa. Então, tava olhando, vereador Ibanez, ainda bem que 

começaram... Acho que vão fazer a frente da câmara, agora. De asfalto aí. Acho que vão fazer. 

mas o fundo esqueça. Por que esse dinheiro, não veio do deputado. E eles prometeram que iam 

fazer... Tomara que façam. Só que começaram o asfalto aqui, as maquinarias tem que fazer... E ta 

tudo parado. meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente em exercício 

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

PP: Perder mais um pouco de tempo, colega Jairo de Lima Charão, é... A dúvida, se levou o 

Rodolfo. Exatamente, eu fui. Eu fui liderando a minha comitiva. Agora no teu governo... Ficou um 

dia sem transporte. No governo que você apoiou e trabalhou, durante oito anos, era um caco de 

transporte, que vinha caindo os pedaços, parando nos barranco por que não tinha freio. E 

cobravam. Os alunos tinham que pagar. Essa é a diferença que tem. Um dia sem transporte, enche 

a boca aqui e a crítica pega. Agora no... A bem pouco tempo atrás, era pago, e era uns caco de 

transporte que tinha que anda nas... Nos valo, por que se não, não parava. Essa é a verdade da 

coisa. Outra coisa, também... E aí já vou responder, ao colega é Érico também. Assim ó: Tem uma 

pequeno diferença entre esse governo e o outro, esse é democrático. Quando que um funcionário 

foi pra banco aqui, nesse governo? Um dia. Que foi botado no banco. Nós tinha um funcionário 

com seis meses de banco. Quando é que um funcionário foi perseguido nesse governo? Nunca. 

Nunca os funcionário tiveram a liberdade, que esses... Nesses três anos tem. Me cobrem se eu to 

falando bobagem. E você que é funcionário, me... Que está escutando em casa, tá ou não tá 

melhor do que era? Aumento, salário em dia. Tanta coisa ruim que ia acontecer. Tá ou não tá? 

Certo? Tem problemas? Mas isso, na casa da gente tem problemas, na escola tem problema. Em 

tudo que é lugar tem problema. Agora, não vamo pegar e botar tudo num saco, e achar que as 

coisas tão ruim. Que mais que eu tenho que é... Responder, em? Colega Jaques, é cem 

atendimentos, não é... Vocês tão botando, aquelas palavras na minha boca. É cem atendimentos 

em setembro. E oitenta em outubro. Quer dizer, cem propriedades foram atendidas no mês de 

setembro. Oitenta no mês de outubro. Não é cem por cento e nem oitenta por cento. É bem 

simples, tu pega o cadastro, oitenta propriedade atendidas em outubro, cem em setembro. Pronto. 

Eu acho que agora tá definitivamente, é... Isso. E, como eu falei no Secretário do... Da... O 
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Henrique Lima, das obras. Ele foi fazer esse curso de defesa civil, é... Se todos os municípios, a 

pesar do nosso ser um pouco diferente, graças a Deus. Não tem encostas e tantas coisas ruins que 

acontecem. Tivesse uma pessoa, esperta, uma pessoa que saiba como agir, no momento de uma 

necessidade. Fizesse esse curso de defesa civil, muito melhor seria no nosso país. Parabéns, 

Henrique. Você que é tão... Leva lhe tanta lenha aí, pelo menos, uma coisa boa aí, o seu 

companheiro partidário, nosso presidente, tá lhe dizendo. E faltou é... Colega Jaques, agora vamo 

elogiar um pouco também, né? É... Lá no encontro que eu fui levado pelo prefeitura, é... Ficou 

faltando um curso que a coordenado ajeitou, que nós reivindicamos. É, agroindústria, Jaques. 

Então, são quatro cursos. Na aula inaugural, certamente o senhor vai ser convidado. O senhor vai 

ser a primeira pessoa que eu vou convidar. Tá? E pode saber. Tá? E não vou ir, conforme tá no 

Jornal Expresso, pra bancada do partido dos trabalhadores. Muito... Tô muito bem no partido 

progressista, e muito obrigado. E tenham vocês uma boa semana. VEREADORA  REGINA 

WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Bom, agora vou falar, vamos por partes. Perseguição 

política: Caro colega Rodolfo, perseguição política desde o primeiro ano de mandato. Olha pro 

colega Jairo e o colega Érico, que já passaram, eu acho que, por todas as secretarias. Só falta o 

colega Erico assumir de médico e de prefeito. Todas as secretarias. E se isso não é perseguição 

política o que que é? Funcionário no banco tem sim, mas por que não tem máquina pra trabalhar tá 

tudo estragado. Não tem dinheiro pra consertar. E eu muito me admiro o senhor, professor, nobre 

vereador. Eu as vezes me esqueço que o senhor é suplente. Você tá certo, tem que defender se 

não tomam sua vaga. O senhor é suplente se não defende, perde a vaga. O senhor perde seu 

salário de vereador. O vereador Rodolfo aparteou a vereadora. A vereadora diz: Então, eu me 

esqueço que tu é suplente. Me desculpe. me desculpe. Pedido de serviço. O senhor presidente 

em exercício diz: Rodolfo... A vereadora diz: Estou no meu tempo, posso falar o que eu quiser. O 

senhor presidente em exercício diz: Calma, que cada um no seu tempo. A vereadora diz: É... 

A... Quero fazer um pedido de serviço, ao senhor Ronei... Roni Menegassi, ele pediu que fosse 

colocado algumas pedras. Duas cargas de pedra na entrada da... Que vai até a propriedade dele. 

Saindo no asfalto por que, é chão vermelho, a descer. Então, quando chove fica perigoso, lá. Eu 

quero dizer aos meus colegas assim, que educação a cima de tudo. Quando vocês falam eu 

escuto, então quando eu falo eu exijo que vocês me escutem. Era isso, e eu devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Senhor 

presidente... Te acalma aí colega Rodolfo.( Risos). A vereadora Regina e o vereador Rodolfo 

aparteou o vereador. O vereador diz: Não deixa, deixa, deixa aí. presidente, presidente, to no 

meu tempo,pode falar. Fico... O colega Rodolfo, é um cara de personalidade, um homem de 

partido. Igual a eu. O senhor tem seu partido, eu tenho o meu. E eu quero falar uma coisa, pros 

vereadores. E eu quero falar uma coisa pra o colega Rodolfo. E também para o prefeito. E também, 

pra comunidade. E eu sempre defendi que as pessoas participem dos partidos. Agora, lembrem-se 

disso: Acima dos partidos, acima dos interesses partidários, existem pessoas. Pessoas que ainda 

lutam dia-a-dia. Colega Antônio Jardim, o senhor muito bem falou aqui. Como muito bem o colega 
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Diego falou. Acima do meu partido tem um povo. Um povo que elegeu nós aqui. Independente 

disso, nós temos os nossos princípios, e nós devemos obediência a essa população. E se nós 

erramos, se o executivo erra, essa população,a s vezes ela concorda com os erros. Ela entende 

que nós erramos, por que nós somos humanos. Mas, ela pede que pelo menos, erramos com os 

pés no chão. não erramos com os pés nas nuvens. Erramos em grupo. Nós, nove vereadores. A 

comissão de projetos do governo, não só o prefeito. Nós não somos, uma empresa privada, que 

toma a decisão centralizadora. Nós devemos prestar contas, às pessoas que pagam os seus 

impostos e que vivem, as vezes mendigando uma carga de pedra, por que tem que carregar seu 

tarro nas costas. Como é o caso do produtor, lá da Sepé Tiarajú. este é o nosso objetivo. Quando 

eu peço... Errar, senhores, erramos sim. Muitas vezes eu errei, todos nós erramos. Agora, o 

interessante do líder, é ele vir aqui  e admitir o erro. Então vamos errar, meus amigos com os pés 

no chão. Era isso meu presidente, desculpa alguma coisa, meu muito obrigado.  VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu.. Volto aqui nesta Tribuna, a dizer que... Estou me, 

acreditando assim ó, no potencial do meu colega, vereador Érico. Vereador Érico, tá num discurso 

assim num... Umas palavras, elogiável, à nós e a população. Acho, que os políticos, existe suas 

sigras. Existe quatro sigras partidária aqui no Capão do Cipó. Nós não podemos misturar. Nós 

devemos defender a comunidade. Plenamente eu concordo. Nós... Eu sou eleito pra defender, a 

comunidade do Entre Rios, a comunidade dos assentamentos. Todo o nosso município de Capão 

do Cipó. Tenho representatividade no município de Capão do Cipó. E uma obrigação, de fiscalizar 

e cobrar, este é o meu trabalho. Quero dizer aqui, aos meus querido funcionários da prefeitura, 

amigos, amigas, que trabalham nesta Casa. Dizer se por ventura, vereador Ibanez, um Secretário 

mal intencionado, tenha dito que este vereador falou do quadro de funcionário da prefeitura, olha 

que euro dizer aos meus amigos funcionários: Eu não estou aqui pra falar de nenhum funcionário. 

Admiro todo eles, pela competência, pela honestidade, pelo trabalho, que eles fazem no dia-a-dia. 

E se por ventura, este Secretário, colocou pra os nossos funcionários, principalmente da secretaria 

da agricultura, que este vereador falou mal, do quadro de funcionário, venha até essa Casa... Eu 

peço a gravação, eu peço a ata e faço a entrega aos funcionário da prefeitura. Esta é uma 

obrigação minha. E quero dizer mais, que estou aqui nesta Casa, estou em todas as comunidades 

do interior, tentando resorve as necessidades. É uma obrigação... Volto frisar novamente, minha. E 

continuo andando de moto. E esta moto que é minha, que comprei e que paguei, está a disposição 

do povo cipoense, a hora que precisar. Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: Voltando ao meu tempo de liderança, nobres colega. É... Eu 

queria dar os parabéns... Eu acho que esse trabalho do vereador, nessa Casa, vereador Jardim, 

vereador Érico, tem que cada vez ser malhor. E graças a Deus, Roberto, que essa rádio, eu digo 

isso, que é transmitida, ao nosso município. E eu disse um dia Érico, que eu ia mudar minha 

postura, desde que assumi de presidente desta Casa. Que fui de presidente o ano passado, eu 

disse que teria outra postura. E hoje noto aqui o discurso de vocês, colegas vereadores, e a gente 

vê que tá no caminho certo, pode ter certeza disso. Que a comunidade, o povo, o funcionalismo, 
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tem que tá acima de tudo. De interesse político, de picuinha, de vem o que vem a ser no nosso 

município. Mas tem que estar acima de tudo. E só com isso, o Capão do Cipó vai crescer. E vivo 

dizendo aqui, e me sinto... Nós sonhamos para Capão do Cipó. Digo aqui, quero agradecer em 

nome dos meus colegas, de legislativo, a... A secretaria de saúde, eu acho que foi belíssimo, né 

colega Regina? Foi belíssimo o trabalho realizado, ao combate ao câncer de mama o “ Outubro 

Rosa”. Aos funcionários, à Secretária, a equipe de enfermagem, os motorista. Então, toda a equipe 

da área da saúde. Quero deixar aqui meu agradecimento. também quero aqui, nobres colegas 

vereadores, na audiência pública de ontem em Santa Maria, quero ser breve. É... Presidente. Só 

relatar aqui, do que foi tratado os assuntos, os valores a ser destinado ao nosso município. Eu até 

ia falar pro presidente, pra colocar isso. Que tá aqui a construção da área da saúde cinquenta e 

nove mil setecentos e cinquenta e nove reais. Quarenta e três mil, pra área de segurança, que a 

polícia civil viria pra cá, presidente. Agricultura, pra compra de balanças e banheiros construções, 

quarenta e sete mil setecentos e oitenta e um reais. Trinta e cinco mil, pra construção de estufas no 

nosso município, na agricultura familiar que até hoje tá parada, esquecida e abandonada. E 

cinquenta e dois mil, vereador Rodolfo, com quinhentos e cinquenta e nove reais, com  dezessete 

centavos, pra escola Macedo Beltrão, pra ampliação... Vai ficar a ser destino e a sua boa vontade, 

no que quiser investir naquela escola. Mas vai ser liberado, trezentos mil pelo governo do estado, 

pra ser imediatamente liberado, nos próximos meses da consulta popular. Essa é a notícia que eu 

tenho ao senhor, e aos ouvintes cipoenses. Então, muito obrigado colega vereadores, até terça que 

vem. Muito obrigado. Após o senhor Presidente em exercício convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da Secretaria Municipal de Administração, 

convidando os vereadores e funcionários públicos para confraternização no dia 28 de outubro de 

2011, a partir das 14 horas no CTG Gumercindo Saraiva. OF. Nº. 135/2011, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, encaminhando pedido das dependências do 

plenário da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 05 de novembro, nos turnos manhã e tarde.  

OF. Nº. 118-2011, do Presidente da Assembléia Legislativa/RS, convidando para participar do 

evento ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A ECONOMIA DE COOPERAÇÃO, no dia 

04 de novembro de 2011, as 9 horas, no Plenário da Assembléia Legislativa/RS. OF. Nº. 043/2011, 

da Secretaria Municipal de Administração, enviando o Projeto de Lei n°061/2011. PROJETO DE 

LEI N° 061/2011, do poder Executivo, que “ Dá nova redação aos dispositivos da Lei Municipal n° 

224/2005 e dá outras providências”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N°030/2011, do vereador Jaques 

Freitas Garcia, ao prefeito municipal. OF. Nº. 083/2011, do presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores, ao prefeito municipal. PROJETO RESOLUÇÃO DE MESA 001/2011, da Mesa 

Diretora, “Autoriza a abertura de crédito suplementar especial no orçamento da Câmara de 

Vereadores no exercício de 2011, para que o poder executivo através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, promova a construção de 08(oito) unidades habitacionais, e dá outras 

providências”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N°031/2011, do vereador Ibanez Garcia dos Santos, ao 

prefeito municipal. Após o senhor presidente em exercício convida para discutir e votar: PROJETO 
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DE LEI 058/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional suplementar no orçamento do exercício de 2011”, vereador Ibanez Garcia a favor, 

vereador Diego Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador José Rodolfo de 

Brum a favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereadora Regina 

Weidmann a favor, portanto o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

059/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial suplementar no orçamento do exercício de 2011, e dá outras providências”, vereador Érico 

Rosado a favor, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereador 

José Rodolfo de Brum a favor, vereador Antônio Jardim a favor, vereador Diego Nascimento a 

favor, vereador Ibanez Garcia a favor, portanto o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade.  

PROJETO DE LEI 060/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei 

Municipal n° 205/2005 e dá outras providências”, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Diego 

Nascimento contra, vereador Érico Rosado contra, vereador José Rodolfo de Brum contra, 

vereador Antônio Jardim contra, vereadora Regina Weidmann contra, vereador Jairo Charão 

contra, portanto o Projeto de Lei foi rejeitado por unanimidade, após debates entre os vereadores. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 002/2011, do Poder Executivo, que “Institui o código de 

obras do município de Capão do Cipó- RS, e dá outras providências”, PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 003/2011, do Poder Executivo, que “Institui o código de postura do 

município de Capão do Cipó e dá outras providências”, sendo que o Vereador Erico Rosado pediu 

vistas dos dois projetos, pois sugere que seja feita audiência pública com os Secretários para 

melhor esclarecimento do Projeto. Após o senhor presidente em exercício põe em votação os 

pedidos de vistas: vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Diego Nascimento a favor, vereador 

Antonio Jardim a favor, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereadora Regina Weidmann a 

favor, vereador Jairo Charão a favor, vereador Erico Rosado a favor, portanto o pedido de vistas foi 

aprovado por unanimidade, após debates entre os vereadores. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

N°030/2011, do vereador Jaques Freitas Garcia, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador 

Érico Rosado a favor, vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereador 

José Rodolfo de Brum a favor, vereador Antônio Jardim a favor, vereador Diego Nascimento a 

favor, portanto o Pedido de Informação foi aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

N°031/2011, do vereador Ibanez Garcia dos Santos, vereador Diego Nascimento a favor, vereador 

Antônio Jardim a favor, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Érico Rosado a favor, 

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

favor, portanto o Pedido de Informação foi aprovado por unanimidade. PROJETO RESOLUÇÃO 

DE MESA 001/2011, da Mesa Diretora, “Autoriza a abertura de crédito suplementar especial no 

orçamento da Câmara de Vereadores no exercício de 2011, para que o poder executivo através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, promova a construção de 08(oito) unidades 

habitacionais, e dá outras providências”, vereador José Rodolfo de Brum a favor, vereador Antônio 

Jardim a favor, vereador Érico Rosado a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereadora Regina 
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Weidmann a favor, vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Diego Nascimento a favor, portanto o 

Projeto Resolução de Mesa foi aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente em exercício 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 08/11/2011, no mesmo horário e local. 

Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente em exercício declara encerrados os 

trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, 

discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente em exercício e a 1ª 

Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 1° de novembro de 2011. 


