
0675 

 

                     

 

ATA N° 44/2011 (Ordinária) 

 

 Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro 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 43/2011, da Sessão 

Ordinária do dia 29/11/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente chama 

os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com sete minutos, pois os 

vereadores Sergio  Seifert e Diego Nascimento lhe cederam um minuto de seu tempo 

regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que tá aqui nos 

assistindo, o nosso amigo, colorado, e que está na fase de...de...de passa uma etapa , né vereador 

Luiz? Pra que ingresse na Libertadores, o ex-vereador Luiz.  Secretário do Meio Ambiente e 

demais pessoas. É com tristeza, Jairo Charão, que a gente, né...perdemos o grenal. Mas foi...faze 

o quê? Faz parte do jogo e, vamos encara e acredita no Caio Junior e nos que estão chegando pra 

darmos o troco, Luiz, em dois mil e doze. Mas eu começo com um pedido do amigo e presidente do 

Sindicato, Giovani, pra dizer que a equipe das obras fez um belo trabalho lá na estrada da 

Federação. Então ele ligou hoje de tarde, pra mim, pra dizer: “Rodolfo, comenta lá que a gurizada 

fez um excelente trabalho”!. Então, você que está em casa nos escutando, Roberto, esqueci de 

saúda os ouvintes, né? Vocês que estão em casa escutando, então, sabe que também, hoje, 

encontrei lá na...na borracharia do Miro, lá no Carovi, o...o Adenilson pedindo pra mim convida o 

pessoal da região e do nosso Município pra festa da padroeira lá, que vai acontecer domingo. 

Agora, no próximo domingo, festa com Missa, Erico,a  partir das dez horas da manhã, lá na 

comunidade do Carovi. E eu reforço o convite, também, pra que vocês e os nossos colegas, a 

nossa colega, e o secretário aqui, familiares, ex-vereador, que, também, vão  lá no Carovi. É o 

show de formatura, dizem formatura. Mas é o show de encerramento da educação infantil dois mil e 

onze, que vai acontecer na sexta-feira, dia dezesseis. E já faço extensivo a  isso, na sexta-feira, 

próximo dia dezessete aí, compareçam lá no baile do, no salão do amigo, colega vereador, Antonio 

Jardim. E começo, é...parabenizando, vamos dizer assim, eu não gosto muito da expressão, mas, 

elogiando, então, vamos dizer, é...uma indicação de numero setenta e oito, da colega Regina, que 

fez que seja criado aqui na cidade, é...Regina, o Programa Cidade Saudável. E dizer pra você que, 

certamente, esse projeto tem tudo pra que seja, é...criado, instalado e que faça anda. E conta pra 

você, que lá na minha escola, o CPM junto com os alunos, nós construímos, está em fase de 
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conclusão, um local medindo dezesseis metros quadrados, alto do chão, cercado com tela, aonde 

terão...serão fixados big bags pra ser separado o lixo lá. E que esse, então, já nós estamos avante 

desse tempo e, certamente, colega você vai poder ir lá,  conversar e falar sobre o seu projeto. 

Vamos abri um espaço lá na escola. Tantas brigas, mas quando é uma coisa de fundamento, estou 

aqui dando a mão a palmatória e parabenizando você. E aí quero conversar com vocês que estão 

em casa sobre a história que eu disse e o colega Erico riu lá,  na semana passada sobre o fato de 

eu ter ficado numa saia justa na hora do pedido de vista da compra do carro para a Secretaria de 

Agricultura, haja visto que vocês sabem, vocês que tão em casa e os colegas aqui, do fato de eu 

ser o suplente do Alacir. Mas eu, os companheiros, aquele dia, no momento votaram a favor do 

pedido de vistas e eu fiz o meu...votei a favor do pedido de vistas e, depois fui conversa com o 

Alacir e, também, eu tenho assim...é apesar dos meus cinquenta e um anos, muitas vezes, quando 

tu tens um problema, uma coisa assim, a maior, que você, de repente, não sabe como vai 

responde, tem que consulta às pessoa,s tem que conversa com as pessoas. E não só de um 

partido, ou só de uma facção, ou só de um lado. Então eu tenho, graças a  Deus, um bom número 

de amigos e fiz a colocação: compra o carro, ou compra, como os colegas sugeriram, calcário, 

adubo, pra distribuir. E a pe...e as pessoas foram unânimes, Erico, de dizer que onde é que se viu 

uma Secretaria de Agricultura que não tenha um carro pra leva uma veterinária, faze isso, com 

aquelas saída que é necessário, Jairo. Essa dói a opinião! E mais, eu só falei ontem com o 

secretário de Agricultura, com o ex-ve...com o vereador Alacir, secretário Alacir, ontem, sobre isso. 

E aí ele colocou, tem...tem aquela coisa de que tem a camionete que tá lotada na Secretaria de 

Agricultura, mas...ah, mas é das Obras, tem o caminhão. Mas, na realidade, precisa...Me dá um 

minuto, é...Diego? Cede? O vereador Diego acena que sim. Então, um minuto, presidente. Então 

tem.. O presidente diz: Mais um minuto meu. O vereador torna a palavra: Então tem aquele, tem 

aquele...aquele caminhão, da Agricultura, que foi adquirido com...com a emenda, e tal? Tem. Tem 

a camionete? Tem. Mas nós, também, temos um Município que tem mais de mil quilômetros de 

estrada, e temos uma Secretaria de Agricultura com...com vários lotes de assentamento de 

pequenos agricultores que, também, precisam de uma assistência. E essa assistência, pra chegar 

lá, tem que ser levada, tem que ter um carro. Essa é a minha posição! E foi a posição das pessoas 

que eu consultei. Calcário é importante, adubo é importante. Evidentemente que é Mas, também, 

tem que na hora fazer um...pesar as...o que que é mais importante. E mais importante, hoje, eu 

entendo, é a minha opinião, respeito depois a opinião do meu colega, como eu disse na sessão 

passada, tanto do Jardim, como de qualquer um de vocês, do Ibanez. Afinal é o nosso espaço 

democrático, Luiz, é essa Casa. Aqui que nós discutimos o que é bom, o que é ruim. Como é que 

eu ia me posiciona contra do produ...do...do...desse projeto que a colega Regina instalou. Nunca ia 

tá aqui apresentando. Nunca! Quando o secretário do Meio Ambiente apresenta alguma coisa que 

tem fundamento? Nunca! O que a gente discute são as formas de aplica, e faz comparações que, 

também, faz parte do jogo, do jogo da democracia, da...do...do lado que você tá hoje. O...o...o 

colega Jairo me colocou uma situação que aconteceu quando ele foi secretário da Agricultura. Eu 
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disse: externe a tua opinião! Conte o que aconteceu! Mas separamos os momentos e vamos fazer 

a coisa certa. É uma opinião! É uma opinião! Né? E no momento que nós por a votação, e nem que 

não seja aprovado, ano que vem a gente apresenta de novo. Nós temos a três semanas..agora, eu 

entendo que não tem porquê. Até por que, amanhã depois vão dize: “ Ó, me empresta o carro pra 

mim leva lá.Preciso leva o veterinário lá na minha casa!” Então, essas coisas que nós temos que 

pensa . E essas coisas que nós temos que leva em consideração, na hora de votarmos um projeto 

importante, eu considero assim. Outra coisa, o dinheiro que foi...que foi vendido os carros, é pra ser 

adquirido carros. Foi assim que o secretário da Fazenda e o...e o contador, me explicaram, que tem 

que ser investido. Palavra do secretário Pedro, e do rapaz lá, que agora me falta o nome, que é o 

contador...Juliano. Então são...são...eu fui me informar pra vir aqui conversa com vocês, do 

processo,de toda a coisa. Obrigado, Sergio pelo teu minuto. Diego, obrigado pelo minuto e, retorno 

no meu tempo de liderança. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Boa noite senhor presidente, meus colegas vereadores, pessoas que se fazem aqui presente. E o 

meu boa noite, especial, aos ouvintes da 87.9, que daqui a pouquinho mais estarão nos ouvindo. 

Ah, realmente é bom a gente ouvir assim, do colega, que...como nós sempre falamos, aqui a gente 

discute ideias. E o que for bom pro Município, eu acho que tem que ser unânime desta Casa. E 

esse projeto, é...eu queria que fosse um proje...uma...um projeto-sugestão, mas aí acabamos 

conversando com o, aqui com o nosso assessor, e vai ser uma indicação. E agora a Secretaria do 

Meio Ambiente funcionando aqui no nosso Município, eu, realmente, ano que vem tenho certeza 

que vai ser implantado isso daí. Já que tem a Secretaria do Meio Ambiente, temos uma Secretaria 

de Obras e temos pessoas que trabalham lá dentro, que podem se envolve nisso aqui. Então, nada 

mais justo que seja implantado ano que vem, já que Capão do Cipó tá crescendo e a gente tem 

que cuida do lixo, por que se não, nas cidades grandes, vocês sabem muito bem o que que 

acontece quando dá as chuvas e coisas. Então, nosso Município, é um Município novo, tá 

crescendo e nada mais justo do que cresça corretamente na área  do meio ambiente, vamos dizer 

assim.   Ah, em segundo lugar eu gostaria de falar sobre a formatura do pré, na escola, ah, no Júlio 

Biasi, sexta-feira passada. Eu estava lá, o vereador Jaques, também, o vereador Erico, e eu quero 

dá os parabéns a diretora Paula e todas as professoras. Em especial as professoras do pré. Foi um 

evento muito bem organizado. Tinha brinquedos pras crianças, ah, tinha duas turmas. Tava um 

evento assim, bastante pessoas participando. A gente vê que Capão do Cipó, a família, quando 

trata de escola, a família vai em peso. Então, meus parabéns as professoras e a diretora. Eu queria 

fala um pouquinho a respeito desse...desse projeto da camioneta. Eu no...no momento, o meu 

pensamento é que esse dinheiro deveria ser aplicado em calcário, como o colega Antonio Jardim 

sugeriu. Eu vou dizer o porquê. Por quê? A prefeitura tem vários carros, se a Secretaria da 

Agricultura precisa, como o Rodolfo falou aqui, o colega Rodolfo, ela pode pedi emprestado o carro 

pra qualquer outra secretaria. E o nosso Município é cem por cento agrícola. Se as terra não tive 

bem, o que que nós vamo produzi? E os pequenos agricultores são os que mais precisam. Muito. E 

esse dinheiro vai vim numa hora certa. Então assim ó, eu acho que, no momento, a gente tem que 
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dá mais atenção a parte da agricultura, que é que move esse País e, principalmente, o nosso 

Município. Por que a gente não tem nenhuma empresa, né? Os emprego aqui é na...na 

cooperativa, na...na prefeitura. Então eu acho que a gente tem que faze essa correção no solo e 

precisando desse dinheiro. E, no momento, eu creio que  a Secretaria de Agricultura pode espera 

pro ano que vem, talvez. Faça uma economia, sei lá, faça, um remanejo no orçamento, se for tão 

necessário essa camionete, que tire de outro lugar e coloque esse dinheiro pra...pra essa correção 

de solo.Ah, eu recebi uma ligação, até eu nem...nem ia fala. Mas já que a pessoa insistiu pra mim 

fala, sobre a Secretaria da Saúde, que semana passada, na...no dia do exame, ah, até foram 

duas...duas pessoas que me ligaram, falando assim ó, da...da multidão que tá se aglomerando no 

posto e da...da falta de organização da parte da frente ali. Era muita gente e, além, vai mais longe, 

ainda. O pessoal tá se queixando assim ó, que nós tamos voltando no tempo de Santiago. Tem 

gente que chega no posto seis horas da amanhã, gente, pra...pra pega ficha. Não dá! Eu acho que 

o...que a...que a secretária, e o prefeito têm que senta e repensa isso aí. Por que nós, nos 

tornamos município pra não precisa chega as seis horas da manhã pra pega uma ficha. 

Que...que...que pensem no que faze e que contratem mais médico. Só que assim, desse jeito, a...a 

comunidade não tá gostando. E com...muitos, quando chegam lá, oito horas, pegam a  última ficha. 

Então, alguma coisa tá acontecendo. Ou é o nosso povo que tá ficando muito doente, ou tá, 

realmente, faltando gente, médico, naquele posto. Por que, em tempos anteriores eu 

não...não...não me lembro de ter toda essa multidão, tão cedo assim. Era isso e eu devolvo a 

palavra à Mesa. O senhor presidente passa a palavra ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO 

SEIFERT (PMDB): O vereador cedeu um minuto de ser tempo regimental ao vereador José 

Rodolfo de Brum, e após ganhou um minuto do vereador Ibanez Garcia. Colegas vereadores, 

vereadora, público aqui presente. Boa noite a todos. Quero fala sobre um negócio das casas. Veio 

muita pressão, agora, dois, três, dias aí, o pessoal comunicando que pra fulano tinha que ser a 

casa, pra o ciclano tinha que ser a casa. Eu fui lá na secretaria, que eu acho que a secretária tem 

um trabalho feito lá, em papeis, que os mais necessitados, seria o Áureo, lá embaixo, como o 

prefeito já fez o...a licitação, vai ser pegado...daí não...não foi pra ele. Mas, com certeza, desses 

nome aqui, ia saí um fora pra entra o Áureo. Aqui: Marilei Kepler, do Carovi; Jandira Alfredo, Nova 

Esperança; Simone, aqui na sede, Simone Dessoe; o Marcos, eu não tenho o sobrenome dele 

aqui, mas o Marcos todo mundo conhece aqui como o pedreiro, aqui, que trabalha ali na...na...que 

tem um bolicho ali na frente dos Potrilho; a Cele...o Célio, no Palharini, acho que é meio vizinho 

teu, né Ibanez? A Nair de Oliveira, esposa do Juliano, que todo mundo chama de Alemão, aqui na 

sede, também; Neuza Dutra Brum, no Carovi, também; Maria Eliane dos Santos Furquim, 

conhecida como massagista, também, foi a...é a oitava casa. E são essas casa, não vai muda mais 

nada daqui! Tenho certeza que o novo presidente, que eu tenho certeza que vai continua o mesmo 

trabalho. Como nós tivemo uma reunião aqui e eu não sou daqueles que gospe e lambe. Vou dizer 

na Tribuna aqui pra não saí a fofocaiada. Diz que vai...con...conversamos, vou ser o vice-

presidente dele, que é o Diego. Meu voto, não é por que troquei de partido, não é por que tô no 
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PMDB, hoje. Eu tô no PMDB, hoje! Não é sem partido! Tô no PMDB, hoje, que eu vou saí e não 

vou vota nele. Por que eu prometi antes, escrevi, fizemo uma ata, aqui, e  eu não vou volta atrás. 

Hoje mesmo fizemo uma reunião com o prefeito, me convidou pra uma reunião, fiz a reunião, como 

é que tinha que faze pra pega e faze as coisa com...o Antonio tava junto lá dentro do assentamento 

Nova Esperança, e...e todos, como é que...começa no Nova Esperança e para na 14 de Julho. Não 

fica trocando, vai pra 14, vem pra Nova Esperança e vai pra 14 e fica correndo. Começa e faz uma 

ponta na outra. Se o pessoal...se não pagou, dá o crédito praquela pessoa que não pagou, que vai 

vim paga. Se não paga daí no outro ano, tu corta. Então é bem simples de faze e faze um manejo e 

toca a coisa pra frente. Então, a ideia a gente tem que dá pro Município ir pra frente, não a bem 

próprio. Isso que eu queria dize, deixa bem claro aqui, hoje. Esse projeto se chama: Atitude Ação 

Solidária, que vai ser o mesmo, a mesma continuação, conforme o meu presidente, sou o vice dele, 

o Diego. Na segunda, que eu falei, Rodolfo, né? Nós tivemo comen...houve um comentário que 

você ia...Alguém me cede um minuto aí? Cede um? O vereador Ibanez acena que cede. Um 

comentário que o Rodolfo ia entra contra mim, e isso e aquilo. Que o partido, pá, pá, pá, pá, pá, pá. 

Não houve nada, foi aquilo que eu...mas eu fui e falei com o Rodolfo. Não houve nada disso. Então 

nós temo que...o que eu dou a palavra eu...não tem. Não interessa o partido, seu Valdir. Não 

interessa o partido, deu a palavra, sustente. Então era isso que eu queria dizer pra vocês. Queria 

dá os parabéns pro doutor Gustavo, que tá de aniversário, hoje. Vinte e nove anos o nosso jurídico 

da câmera. Dá o parabéns pra ele. Não, vamo ter que ter alguma festa, alguma coisa aí, né tchê? 

Era isso, pessoal, que eu tinha pra dize e deixa a coisa bem clara aqui. Que não adianta pressão. 

Mas, de repente, se tivesse feito as doze casa, eu tenho certeza que ia co...ia mante a todos que 

foi, todos que foram feito. Mas o prefeito, conforme disse hoje, ele disse que tinha um projeto pra 

vinte, né, o ano que vem. Vocês não me deixam...confirmam aí, que disse que tinha um projeto par 

vinte casa, o ano que vem, que ele ia faze dos cofre público. Então vamo espera essas vinte casa. 

Então era isso e devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero saudar aqui o senhor presidente, colega 

vereadora, procurador jurídico dessa Casa, comunidade que nos visitam na noite de hoje. Portanto, 

eu acho que a ação solidária é muito importante, ex-vereador Luiz. A poucos momento eu 

conversava com o ex-vereador Luiz ali, considerado como vereador, né? Mas, eu acho que é o 

impo...é uma importância muito grande de nós, como vereador aqui, trabalha sobre habitação. É 

muito fundamental a habitação no nosso Município, por que existe, ainda, uma carência muito 

grande, vereador Ibanez, de...de residências. Existe pessoas que não tem condições financeira, até 

mesmo, de coloca um piso na sua casa. Então, eu, se depende de mim aqui, eu acredito que do 

meus vereadores, o nosso prefeito do Município de Capão do Cipó, pode construí vinte, trinta, 

quarenta, cinquenta, cem casa, que nós somos favoráveis. Nós queremos o bem da comunidade. 

Nós queremo o bem das pessoas, né? Então é esse...é a importância nossa. Eu quero aqui, 

também, cumprimenta a Terezinha, aqui, que trabalha no Sindicato. Hoje o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais está mais no centro da cidade, pro nosso produtor rural que precisa do 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui de Capão do Cipó, está ao lado do banco Banrisul. 

Portanto, também, eu quero aqui fazer um convite especial a meus colegas vereadores, a 

comunidade do Entre Rios, é...toda a comunidade do Entre Rios, para o dia dezesseis de 

dezembro, agora, vamo estar inaugurando o refeitório da Escola Padre Nóbrega, do Entre Rios, o 

cercamento da Escola padre Nóbrega, do Entre Rios, e uma praça que irá emocionar muito nós lá 

dando o nome da nossa primeira professora da comunidade. Então no dia dezesseis, a partir das 

onze horas da manhã vai tá lá o senhor prefeito, as autoridades e a gente já faz o convite aos 

colegas, secretários, e, principalmente, a comunidade do Entre Rios, pra que nós possamos lá, 

colocar essa praça que era o anseio deste vereador desde o meu primeiro mandato aqui, vereador 

Ibanez. E graças, agora, o secretário que passaram por aquela secretaria, a gente conquistou lá a 

troca do nome, né? Passará a se chamar Vila Batista do Nascimento Veiga, uma das primeiras 

professora do Entre Rios e com uma história invejável. Se for ler toda a história da primeira 

professora do entre Rios, é invejável, né? Me orgulho muito essa poucas palavra aqui, professor 

Rodolfo, que eu estudei foi com Vilma Batista do Nascimento. Também quero fazer um convite 

aqui, amanhã, portanto, a partir das nove hora, o pessoal aí da Secretaria do Meio Ambiente, o 

pessoal da água, né, as autoridades aqui do Município, nós vereadores, para que nós se fizemo 

presente no assentamento Nova Esperança, amanhã numa reunião muito importante, né secretário 

Alexandre? Para nós tratar o assunto da água dos moradores, né? Queremos melhora a qualidade 

de vida, principalmente da água do assentamento Nova Esperança, juntamente com o secretário 

Alexandre. Vamos estar lá presente amanhã, secretário, se Deus quise, no assentamento Nova 

Esperança, eu que tenho um carinho muito grande pelo assentamento Nova esperança. Também, 

eu quero dizer aqui, a ...a questão do projeto que tá aqui nessa Casa, sobre a compra de um 

veículo. Portanto, me posicionei contra. Sei que poderá fazer muita falta, vereador Ibanez, mas eu 

continuo contra, por que eu não posso volta atrás. Eu sou muito favorável ao pequeno produtor, e 

defendo o pequeno produtor. Então, portanto, a minha posição de terça passada eu continuo 

mantendo. É levar uma correção de solo ao pequeno produtor do nosso Município do Capão do 

Cipó. Eu não volto atrás, que nem o presidente Sergio disse, e até parabenizo o presidente Sergio, 

aqui, pela ação dele, pela atitude. Nós temos uma ata quando nós, do Partido Progressista, e o 

vereador Sergio fizemos aqui, iniciando a presidência dessa Casa em dois mil e nove. Temos isto, 

presidi essa Casa aqui, vereador Ibanez presidiu, vereador Sergio está presidindo, e tenho certeza 

absoluta que o nosso futuro presidente será o vereador Diego Nascimento, né? Portanto, nós 

vamos cumprir e esperamos que todos os nossos colegas, nós temos capacidade de cumprir tudo 

aquilo que nós queremos dentro dessa casa, presidindo com o vereador Diego Nascimento o ano 

de dois mil e doze. Portanto, eu, também aqui, quero parabeniza meu grande amigo, posso dizer 

assim. Quando eu conheci esse jovem, né, me orgulhei muito, além de uma família invejável, né? 

Seu Adroaldo, ao Vicente, a sua mãe, desejar meus parabéns ao doutor Gustavo. Doutor Gustavo, 

muitos e muitos anos de vida e a este grande amigo e família Nascimento Beltrão, lá do Carovi. 

Parabenizo o senhor, doutor Gustavo, e sucesso na sua carreira, que é uma carreira invejável, pela 
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frente. E a festa, tenho certeza que pode ser daqui mais uns dia. 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 José Rodolfo 

de Brum. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, secretários, 

doutor, nosso amigo aqui, doutor Gustavo, a nossa rádio, secretários, boa noite a todos. Só quero 

aqui, a gente fica meio assim, um pouco triste, por que o nosso doutor não trouxe a festa pra nós. 

Mas, com certeza, vai faze uma festinha de noite. Doutor, parabéns, muitos anos de vida, que Deus 

abençoe o teu trabalhão que você está fazendo durante este período. Com certeza, doutor, muitos  

e muitos anos esse trabalho seu, dedicado, mostrando o seu esforço, e sua família que você tem, 

também, um grande amigo nosso. E tenho que só deixa aqui um abraço, tudo de bom pra ti, e 

continue assim que você vai longe. Quero aqui, também, diz vinte  e dois temo uma festa aqui, fim 

de ano, no ginásio poliesportivo, com a banda Cia Show 4, juntamente com a Festcanção. Então, 

temo aí esse convite do Executivo para que o nosso povo cipoense, comunidade, vereadores, vão 

prestigia o encerramento do nosso ano de dois mil e onze, no nosso ginásio. Quero aqui, também, 

agradece, colega Sergio, pela atitude, pela honestidade que você tem. Que tem boatos, a gente 

sabe que tem bastante, mas a gente sabe que você, não só você, todos nós aqui, somos pessoas 

de palavra. Então isso é bonito, ter atitude, e como você disse, quero continua com o projeto das 

casas e, juntamente, já quero deixa aberto a  comunidade aqui, o meu procurador jurídico será o 

doutro Gustavo. O vereador Sergio pede um aparte: Colega Diego, eu esqueci de fala aqui, 

quando o meu pronunciamento, que tem...tinha que ter o terreno, né? Tem que ter o terreno. O 

vereador Diego diz: Exatamente, colega. O vereador Sergio diz: Por que muita gente diz assim, 

não tendo o terreno como é que vai...daí, vai dize assim: “Não, mas por que que não me deu par 

mim, que nem terreno não tinha?” O vereador Diego diz: Exatamente! O vereador Sergio diz: E 

esse projeto tem que ter o terreno pra pode a câmara pode faze, passa a economia que todos os 

vereadores fizeram aqui nessa Casa. O vereador Diego diz: Ter suas casas. Isso aí, colega 

Sergio. Também tenho aqui que agradece a Secretaria de Obras, juntamente com os funcionários 

que, durante essa semana, fizeram o serviço lá na localidade do Rincão dos Vargas, e hoje 

estão...começaram no assentamentos. Agradece a toda a  equipe de trabalho que tão fazendo nas 

localidade aqui. Sobre o projeto da Agricultura, da compra da camionete, e da compra de calcário. 

Os dois são interessante para o nosso povo. A gente sabe que o pessoal do DEMAC tá precisando 

de camionete. A Agricultura a gente sabe que o povo precisa de calcário e adubo. Mas meu voto, 

eu deixo aberto, que será da compra da camionete. E vou luta, hoje esse projeto passa ou não 

passa. Qualquer um dos dois é importante pra nós. Se passa um da camionete, se não passa a 

gente tem que busca outro projeto, acha um meio, pra que o Executivo possa traze aqui pra nós 

vota a compra do adubo e calcário, ou da camionete, tanto faz. Meu voto é a favor da camionete. E 

do adubo e do calcário, que o Executivo ache um meio e faça outra possibilidade ou projeto e 

mande pra cá, que nós vereador, com certeza, vão ser todos a favor. Meu muito obrigado. 

VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente, colegas 
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vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz aqui presente, ex-secretário Renato, caro 

secretário do Meio Ambiente, ex-vereador Luiz, particular amigo e colorado. Estamos de parabéns, 

seu Luiz. Quero aqui, também, deseja parabéns ao nosso amigo, meu particular amigo, Gustavo. 

E, como diz os colegas, estamos esperando algo mais aí, né tchê. Mas bem, comunidade, cabe ao 

legislador, não é agrada ao seu grupo político, não agrada ao seu partido e sim, agrada a maioria 

da comunidade. E quando um legislador, ele sai pro interior do Município e ele traz um anseio aqui 

pra esta Casa e, aonde ela é amplamente debatida e apoiada pela maioria dos colegas, é sinal que 

há uma necessidade real e verdadeira. E por isso nós levantamos debate com que, relação ao 

projeto da camionete da Agricultura. E vamos analisa, como muito bem o vereador Diego disse, é 

importante a camionete. Claro que é! Ninguém discute isso. Mas cabe nós, como legisladores, 

começa a refleti o passado da Administração, com relação obras e agricultura. E pelo jeito, eu vou 

explica pra vocês, e vou convence, inclusive Rodolfo, o teu voto aqui, e vou dizer por quê. O 

orçamento da Secretaria de Obras: um milhão e trezentos mil por ano. O orçamento da Agricultura: 

trezentos mil reais. Veio uma F 250 destinada à Agricultura, para atender os agricultores, para 

auxiliar o veterinário, e ela tá, hoje, lá nas Obras. Veio um caminhão caçamba destinado a 

Secretaria de Agricultura, pra trabalha o projeto de troca-troca de adubo e calcário e, hoje, esse 

caminhão se encontra lá nas Obras. Sendo que o orçamento das Obras é três vezes maior que o 

orçamento da Agricultura. E aí nós temos que analisa, nós como legisladores, que, independente 

de partido, defendemos uma comunidade e temos que ser, acima de tudo, fiscais. Independente se 

vamos sair prejudicados, ou não. Independente se vai vim jornal, nos critica, ou não. Nós temos 

que ir pelo certo. E, neste momento, eu não vejo motivo. Por que, se uma secretaria, ela num 

momento, ela passa uma camionete 350 pras Obras, é sinal que isso não é necessário. E eu quero 

entra em outro detalhe agora: o que que foi feito, e há um problema, e todos os senhores sabem, 

com relação  a manutenção dos nossos veículos? Qual o motivo de ser leiloado um Gol dois mil e 

seis? E eu tenho que vim critica como legislador e questiona isso. Se o... todo mundo sabe em 

casa que um carro dois mil e seis, ele tem cinco anos de uso. Será que não tinha necessidade de 

nós faze uma reforma e deixa esse carro, que só anda pelo interior? E aí nós temos que questiona, 

e eu questiono os meus colegas, nesse sentido. Nós que somos fiscais. Lembrem bem isso aqui. 

Independente do partido. E eu aqui quero defende o Executivo no projeto da feira. E o que tem pra 

elogia, eu elogio, e os senhores sabem muito bem. Não venho aqui fala bobagem. Não venho aqui 

faze politicagem. Defendi o projeto da feira, e hoje vai ser aprovado o projeto da feira, com a 

maioria aqui dos...dos produ...dos colegas vereadores. Mas, entretanto, senhores, cabe eu, como 

legislador, analisa a questão da agricultura. Eu que até fui questionado no jornal a semana 

passada, que devia...diz que eu entrei em contradição. E eu acho que...eu creio que não. Trinta  e 

três mil, isso podia ter comprado doses, pequenas doses de vacina, pros pequenos agricultores 

que, agora, tão pagando multa, que tem que ir em Santiago busca uma vacina, sendo que a 

passagem, só a passagem, é mais cara que a vacina. Isso não foi feito. Então assim, eu venho 

questiona a gestão. Quero muito bem o seu Alacir, independente, e hoje nós conversamos, ele 
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pediu o voto. Mas aqui, eu até digo pra ele, aqui eu sou um legislador do Município de Capão do 

Cipó. Sou amigo pessoal do Miguel Serafini, que é técnico. Mas, independente disso, eu tenho aqui 

que julga como legislador. E se eu sou um legi...legislador do Município, eu aqui fiz um juramento e 

devo honrar isso. Então, por isso, o meu voto é contra, meus colegas vereadores. Era isso, 

presidente e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O 

vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao 

vereador Sergio Seifert. Quero aqui, primeiramente, cumprimenta o presidente dessa Casa, 

colegas vereadores, vereadora, funcionários, quero cumprimenta aqui o nossos...a nossa 

comunidade cipoense que se encontra aqui, o secretário Alexandre, o ex-secretário da Saúde, 

Renato Bender, meu filho, seu Claimar, o ex-vereador Luiz, o seu Valdir e o nosso amigo aqui, 

o...me esqueço o nome, o...e o meu filho que tá, tá aqui presente, e o seu Anauri, sempre assíduo 

aqui nessa Casa, Anauri. E os ouvintes da 87.9, seu Roberto, que leva ao ar a transmissão da 

câmara. Mas tinha que inicia meu, nosso amigo e procurador, nosso presidente, meus parabéns. 

Eu já tive na festa, é...me antecipei, né, graças a Deus cheguei antes, aproveitei a festividade 

desse amigo. Que tenha sucesso, Gustavo, na tua caminhada, na tua vida, na tua família, e que 

Deus sempre venha te ilumina e continue sendo essa pessoa que sempre foi juntamente a nós 

vereadores dessa Casa. Também, quero aqui faze um convite em nome do seu Robertinho, pela 

festa da Padroeira, da Nossa Senhora de Fátima, do Carovi. Então o convite feito, transmitido a 

ele, a diretoria dele, o seu Denílson, o seu Massafra e a comunidade do Carovi. Será dia onze, 

naquela comunidade. Um abraço a família delel. Também, né, vereador Jardim, quero dizer, 

também aqui, que nós ficamos feliz com a novas instalações do nosso sindicato. A funcionária, 

dona Terezinha Barreto, que tá ali assídua e atendendo o produtor rural do Município do Capão do 

Cipó. Mas tenho aqui, vereador Erico, quero te dizer que tu foi, eu acho que pra mim, a sessão 

mais feliz na colocação da vossa pessoas, aqui nessa Casa, no comentário do projeto que eu 

discordo, colega Rodolfo, das suas palavra a respeito da compra da camioneta pra Secretaria da 

Agricultura. Não que eu seja contra a camioneta. Mas tu disse, praticamente, tudo o que eu tinha 

que dize nessa Casa. Que a camioneta já foi contemplada, esse ano, com veículo, que veio. Mas, 

certamente, eles vão cede pra distribuição de calcário, vereadora Regina. A senhora foi feliz na sua 

colocação, dum Município totalmente agrícola, que o Município do Capão do Cipó é, vereador 

Jardim, como o senhor colocou aqui. Que o município que veve da agricultura, paga o salário 

com...com a agricultura, mantém esse município, agradeça seu Renato, aos produtores, seu 

Claimar, desse Município. Então, nós não podemos como pequenos produtores rurais do 

Município, abandona o pequeno produtor rural do Capão do Cipó. Por quê? Inclusive tá no plano do 

governo Froner, de calcário e adubo pro pequeno produtor rural. Nós não temo fazendo mais do 

que foi dito em palanque. Por que lá no palanque que foi dito que seria dado correção de solo e 

adubação pro pequeno produtor rural do Capão do Cipó, pra bacia leiteira. E até hoje não foi 

investido um centavo e nenhum projeto, até hoje, chegou a essa Casa pra calcariamento do 

pequeno produtor rural do Capão do Cipó. E eu voto sim contra, a compra de mais um veículo. Por 
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que é mais despesa. E pro ano que vem, certamente, terão dinheiro, como diz o colega Erico, 

quantos milhões  tem? Tem mais de um milhão na secretaria. Um Uno Mille, hoje, se é pra atende 

a parte veterinária, custa vinte e um mil reais. Com vinte e um mil compra um carro zero. Então eu 

acho que ano é necessário essa compra dessa camioneta, no momento de hoje. Mas nada contra 

ninguém. Mas a favor, sim, dos produtores rurais de Capão do Cipó. Esse é meu voto! Meu muito 

obrigado, nobres colegas, devolvo a palavra à Mesa.VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

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

que nos honram com suas presenças, novamente. Secretários municipais, ex-secretário da Saúde, 

colorados que aqui estão, né? Parabéns seu Luiz. E desejar, também, um feliz aniversário ao 

nosso jurídico aqui dessa Casa que, hoje, completa seus vinte e nove anos. Meus parabéns, muita 

saúde, paz na sua família. Senhor presidente, e a todos os ouvintes da 87.9, também. Senhor 

presidente eu começo, hoje, dizendo que, hoje, colega Rodolfo, é o Dia de São Nicolau, e é o...o 

Santo, este Santo foi coroado como Santo por ser considerado o Papai Noel do ocidente. E 

distribuía muitos brinquedos a todas as crianças, né, tivessem ao seu redor, principalmente, e 

sempre no mês de dezembro. Então, nada mais que refletir essa data. Quero, também, dizer que 

hoje é o Dia da Extencionista Rural. Então, especial parabéns a Ângela, da EMATER, que é uma 

extencionista rural do Município de Capão do Cipó. E ontem foi o Dia do Voluntário. Também, hoje, 

dia seis de dezembro Dia Nacional da Mobilização dos Homens Pelo Fim da Violência Contra às 

Mulheres. E isso eu quero refleti nos meus dois minutos de liderança. Senhor presidente, e nobre 

colega Rodolfo, eu acho que foi...fui mal interpretado a hora que eu te falei. Eu estava como 

funcionário na Secretaria da Agricultura quando passaram pra lá, né, lotaram na Secretaria da 

Agricultura uma patrola e um caminhão. Então o senhor verifique o motivo que foi feito isso aí, na 

época, aí, já em dois mil e nove, tá? O motivo. E eu acho justo nós continuarmos aquele propósito 

do...do colega Antonio, de nós entregarmos aos nossos pequenos produtores rurais, calcário, 

então,e e adubo, invés da ca...da camioneta pra Agricultura, que já tem uma camioneta, só traze de 

volta. Também aqui, senhor presidente, eu fiz duas indicações, hoje. uma refere-se a limpeza e 

roçadas na cidade e no interior, principalmente nos locais, pra ver...a melhor visibilidade dos 

nossos motoristas. Todas as esquinas, dos interiores, principalmente, a gente vê aí que a 

dificuldade tá grande. Isso aí pode, certamente, se não for feito uma roçada ocasiona acidentes. E 

dize que o nosso bairro Santo Antonio não pode ser deixado de lado. É aqui ó, Avenida Tancredo 

Neves, vai até aquela esquina lá embaixo. Precisa ver o desdeixo que é. Aqui até que limpam o 

centro da cidade. Mas o Bairro Santo Antonio tá atirado as traças. Nós moradores de lá, né seu 

Luiz, e isso aqui é reivindicação da comunidade, pediu pra mim fala. Tem terrenos baldios sujos 

que foi pedido pra passa o trator, não foram. Então que faça uma roçada, pelo menos pro Natal e 

Primeiro de Ano, deixa a nossa cidade melhor um pouco. Quero aqui também, senhor presidente, 

uma indicação 077, pedir que, conforme o projeto 060, que nós reprovamos por unanimidade. 

Tramitou nessa Casa, foi rejeitado por todos nós vereadores. E eu sugiro, então, que o 

procedimento para eleição dos Conselhos Tutelares, para os conselheiros tutelares do Município, 
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seja feito na forma mais transparente possível. Eleição através de voto direto das entidades 

representativas ou associações devidamente registradas ou com CNPJ atualizado, tornando o 

pleito para a eleição dos Conselheiros o mais claro possível. E se tiverem que executar ou aplicar 

provas de conhecimentos técnicos na área, que seja licitada uma empresa competente para tal 

procedimento, pois temos na região universidades, representantes do Judiciário se prontificando 

para que isto ocorra, capazes de continuarem fazendo um trabalho de respeito e digno para as 

nossas crianças e jovens. Dos quais esse trabalho, desde que foi criado o Conselho Tutelar, até o 

momento, é destaque no nosso Município de Capão do Cipó e região pelas pessoas que, até o 

momento, atuam no Conselho Tutelar de Capão do Cipó. Colega Ibanez, terça passada, prefeito 

tinha te prometido que começaria o calçadão aqui em frente a Câmara de Vereadores de Capão do 

Cipó. Agora eu te digo, colega. Se não fizerem em dois mil e doze, a UDP tem a obrigação de fazer 

esse calçadão para o nossos munícipes. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

comunidade que faiz presente e nossos ouvinte, logo mais, da 87.9. Meu boa noite a todos. 

Presidente eu, também, vou fala, rapidamente, sobre a prova do Conselho Tutelar que tem dia 

dezesseis. Eu não sei quem é que inventou essa tal de prova. Então as Entidade, as comunidade, 

as associações que, sempre, votaram, votaram, até hoje, não valem mais nada. Por que isso aqui é 

uma jogada política. Daí passa quem...alguém que quisé. A verdade é essa! Por que quem vai 

escolhe os conselheiro é as comunidade, que tá...sempre foi isso, até hoje. E pra que prova? Mas 

diz que vão faze uma prova depois. Essa é a minha preocupação! Eu acho que se...quem vai decidi 

é as comunidade, então. Não faze prova logo...diz que depois, não sei que dia aí, tem uma prova. 

Tem uma prova, me parece. Será que vão...diz que o prefeito botou por decreto. Quando tem que 

cria lei cruza na câmara, agora pra manipularem daí tem que ser decreto. Então tem alguma coisa 

errada. Eu sou um que vou fiscaliza. Por que sabe... a pessoa que passa é por que a comunidade 

quis. As comunidade quiseram os conselheiro, não...Passa ali, chegam na prova, geralmente, daí é 

reprovado, como acontece e a gente sabe disso. Eu também arrecebi uma ligação do posto de 

saúde, se não me engano é quinta-feira, que é dia dos exames, ou quarta, agora me...A 

desorganização da frente daquele posto ali. As pessoa é...é fora de sério. Uma pessoa pra atende, 

e a mais, ainda, a reclamação que tem, que as pessoa, hoje, chegam as seis hora da manhã, nas 

quinta-feira, que é de tarde, tem médico, vem de manhã, tem que fica até de tarde pega...espera 

ficha. Mas se a pessoa deu o nome ali...não tem que fica, ali por que se ele vim outro, cruza na 

frente. Mas tanto...as pessoa ficam até sem almoça esperando pra ser atendida. Mas tem uma 

ficha. Se eu fui de manhã lá e tem direito de pega ficha, venho faze minhas coisas que, geralmente, 

o pessoal do interior faz as coisa que tem na cidade e depois retorna ali no horário do...do médico. 

Não, tem que fica sentado ali esperando a tarde, ficha, até abri o posto a uma e meia pra ser 

atendida. Isso é falta de consideração com nossos munícipes. A verdade é essa! Por que o Renato 

foi secretário, tá aqui,  foi secretário, eu acho que não acontecia isso. Aquela época não acontecia. 

Eu sei que não. Muito pouco. As veiz tem problema. E vem muito dinheiro do governo federal, todo 
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mundo sabe, pra saúde, educação. É as secretaria que vem mais dinheiro pra isso. Eu vou fala um 

pouquinho da camionete. Eu...eu não voto contra o voto que eu já disse. Eu aquele dia eu botei o 

pedido de informação, que foi o pedido de vista, que era pra calcário. Eu não sei por que, inté falei 

com...com o Rodolfo, vereador Rodolfo, antes ali. Por que que eles mandaram projeto pedindo 

autorização pra câmara de vereadores, pra compra a camionete? Eu só me refiro nisso. Nunca 

mandaram! Nunca! Quando foi pra compra o rolo, do rolo do prefeito, não pediram autorização pra 

nóis compra rolo, dinheiro pra libera. Pra compra a camionete de trinta e três mil pediram pra nós. 

Eu não entendo isso! Compra a camionete e não dava esse problema. Sortaram a batata quente na 

mão dos vereadores. Eu vou ser a favor assim ó, compra ensiladeira e um reboque caçamba, junto, 

vascula, sai, por que não tem. E aonde que tá os calcário que foi prometido esparrama calcário pro 

pessoal, até hoje não foi? O pessoal plantou e taí os calcário também. Quem é produtor sofre por 

isso. A minha preocupação é essa! Compra a camionete o ano que vem. Agora é virada do ano e 

deixa esse dinheiro, então, pra compra calcário. Por que o dinheiro tem o ano que vem, agora em 

janeiro. E não vão compra a camioneta a manhã. Tem a licitação, isso vai quatro, cinco meis e 

entra dinheiro de novo. Mas deixa esse dinheiro, então, pra compra o calcário e adubo que tem que 

ser comprado. Por que eu me lembro, se eu não me engano, quando eu fui secretário de Obras, 

em dois mil e sete, foi comprado a patrola Case. Nunca na minha vida eu assinei um empenho tão 

grande, por que é o secretário que assina: quinhentos e trinta mil, à vista. E não foi pedido 

autorização pra câmara, pra compra. Por que sorta a batata quente nas mão dos vereadores que 

não tem nada a ver com isso? Alguém quer fazer alguma coisa, pra dizer aí: “Eu fiz! Mas os 

vereador não quiseram!” A minha preocupação é essa! E eu quero, também, dá os parabéns pros 

funcionários que tão fazendo as estrada do assentamento. Tá ficando bom. Os...as veiz o...é bom 

que o secretário nem vá. Diz pros funcionários: “Faça isso!” que os funcionários sabe faze. Tá 

ficando boa a estrada. Mas que continuem fazendo. Por que diz que iam para de faze as estrada 

do assentamento, de novo. Eu acredito que tem que termina as estrada. Meu muito obrigado e 

devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: 

Senhor presidente, voltando aqui a esta tribuna, e só esclarecendo, vereador Jaques, com relação 

eleição do...dos conselheiros. Primeiro é a prova depois é a eleição pela comunidade. Então isso, 

nós vamos ter que...É importante ver quem vai organizar essa prova, quem que vai fazer essa 

prova. Isso é importante. Como é que vai ser feita?  Qual é os critérios de correção? Quem é que 

vai ser o responsável? Seria o ideal nós termos um grupo, de fora. E é importante divulgar pra 

comunidade, quem quer concorrer, acho que poucas pessoas sabem que tinha, tem uma eleição 

do Conselho Tutelar ocorrendo no Município. A inscrição vai até o dia doze, agora. Até o dia nove, 

desculpe. Até o dia nove é a  inscrição. Então é importante, quem quise participar, concorrer a 

conselheiro tutelar do Município, que aproveite esta oportunidade. Eu não vejo muita divulgação  

em relação a isso. Então, envolve a comunidade e é importante isso. Quero falar da feira, tchê. E 

venho debater de novo na feira, tchê. E eu acho que eu não sou o único aqui, tchê, e também da 

comunidade. A feira é muito impor... algo importante para o Município, e nós temos que dar 



0687 

 

andamento. Temos a área, agora, só falta a comissão,  colega vereador Rodolfo. O senhor entende 

muito bem, tem experiência e sabe que tem que ter uma...certo planejamento. As coisas em cima 

da perna, tu gasta mais e tu gasta errado. Então assim, é só nós planejar um pouquinho mais. E 

organizar aí a terceira Expocipó, que é impo...é um evento importante  porque envolve empresas 

da região. O pessoal gosta de vir aqui pro Município, por que aqui gira negócio.E girando negócio, 

gira emprego pras pessoas que mais precisam. Então  isso é um assunto  importante nós frisar 

isso. Então cadê a comissão da feira? Eu vou bater nisso e tomo essa decisão.Era isso presidente. 

Até terça que vem. Muito obrigado aí. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu 

volto a esta tribuna aqui, parabenizando a Valéria pelo seu aniversário que ocorreu na semana 

passada. Parabéns Valéria, né? Muitos anos de vida. É... Também eu quero... me preocupo muito, 

ex-secretário Renato Bender. Está terminando o ano letivo, por enquanto nós não tivemos um 

transporte no interior. Eu me deparo com as pessoas vindo até a cidade, dos assentamentos, a pé, 

até mesmo com mercadoria, né? E nós não demos início, ainda,a  um transporte no Município. Eu 

já recebi parecer da UVERGS, espero que o senhor prefeito Municipal juntamente com o seu 

jurídico já tenha recebido, também, o parecer da UVERGS para que nós possamos licitar esse 

transporte, para que faça, principalmente, no interior do nosso município, né? Entre Rios ficará sem 

carona, os assentamentos sem carona, Rincão dos Vargas, todo o Carovi. Enfim, todas as 

comunidades distante do município, fica, certamente, sem carona, né? E nós precisamos urgente 

de uma linha de ônibus. Eu também aqui quero, sobre mais uma vez, assim falar sobre o pessoal 

da água. Colega Diego, está muito preocupado aqui. Eu acredito que nós devemos de dar início a 

compra de um veículo pra o pessoal do DEMAC, né? Isso nós precisamos entregar pra ele, né? 

Que é muito fundamental pra que ele socorra os nossos moradores, com a falta de água. Esta é a 

minha obrigação. E eu quero dizer a dona Lucinéia, e o seu Lori que a rede de água sua lá está 

parada por motivo de uns canos que estão ali, ainda, e a firma não recebeu de volta, né? 

Certamente deverá receber, o nosso secretário pode me ajudar aí, secretário Alexandre, uns cano 

que não... Olha, falta competência dessa firma mesmo, né? Ela deve de receber, imediatamente, 

para dar continuidade a rede de água lá do seu Lori e da dona Lucinéia. Então, eu acredito, como 

diz o vereador Jaques, eu também parabenizo os servidores, secretários e prefeito Municipal, pelo 

trabalho que estão fazendo nos assentamentos. Mas eu quero que dê continuidade até as entrada 

das residências das famílias dos assentamentos. Muito Obrigado, e até terça que vem. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui, nobre presidente  desta 

Casa, eu quero aqui dizer que a semana que vem  tô entrando com mais dois projetos-sugestões, 

como diz o colega Jairo,  a gente faz apenas sugestões. Espera, como diz, de novo hoje eu cobrei, 

nobre colega Jairo, do início da obra do dinheiro que ficou de ambos os colegas vereadores dessa 

Casa  pra conclusão do...do  calçadão aqui. Diz o prefeito Municipal, mais uma vez, que é amanhã. 

É no dia seguinte.  Mas é....e nobres colegas vereadores, encontraram todos os colegas, lá no 

gabinete, e onde ouviram dele: “ Amanhã!” Então é o que eu tô passando aos...ao povo cipoense, a 

comunidade, os moradores, que começa, amanhã. Mais uma coisa, o projeto-sugestão  que vai 
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entrar semana que vem, tô trazendo  o modelo pra esta Casa,  que é CIDADE LIMPA. A colega 

vereadora, muito bela iniciativa, vereadora, de... do lixo, este é diferente. É pra  limpar corredores, 

essa avenida que sai daqui e desce até o Clube Aliança. Isso vem a argum ano sujo, né? E que 

seja limpado o interior, também, comunidade do Entre Rios, do Carovi, dos Palharini. Faça como 

Santiago: CIDADE ATIVA, que fazem todas as comunidade, inclusive no interior também tem que 

ser limpo e juntado o lixo, plástico, o vidro, a lata. A SERVISUL é que faz o serviço  no município  

de  Santiago. E, também, o outro projeto-sugestão é a CASA DA SOLIDARIEDADE. Que seje feito, 

possível, alugar uma casa em Santiago pra quando as  pessoas se dirigem  a outra cidade, com 

seus entes queridos, pra ficar atendendo. Que tem alguém que fique lá, e que tenha  um lugar pra 

parar. Que isso foi inventado pelo prefeito Julio Ruivo, na cidade de Porto Alegre. Porque não na 

cidade de Santiago, também? É uma sugestão que eu vou levar ao prefeito Municipal. E também 

aqui, quero deixar parabéns a dona Ângela pelo dia da Extensionista que, realmente, é uma 

pessoa guerreira e trabalhadora em prol do Município de Capão do Cipó. Meu muito obrigado, 

presidente, os minutos a mais que... concedido. Obrigado.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Parabéns, colega Regina, pela tua indicação 078, de muita valia 

pro nosso Município. Quero aqui, também, falar sobre o projeto o65, né, da permuta da área pra 

feira. Muito bom este projeto. Vai ser muito importante pro nosso Município, como, também, é o 

projeto de permuta que já faz mais de dois anos que o prefeito promete e não sai da Igreja 

Católica, pra construção da Igreja matriz, aqui na sede do Município, aqui na frente da 

praça.Porque que, até agora, não saiu? Como, também, é importante o seguimento da Rua João 

Bolzan que já podia ter passado nessa Casa. Então, que após esse projeto, que nós vamos votar 

hoje, que venha esses outros dois que, também, nós vamos votar a  favor. É em benefício do povo, 

principalmente aquela rua que necessita. Também, senhor presidente, a dona Gê, diz que tá com a 

fossa lá, que fizeram a fossa pra ela,  não levaram as pedras, não fecharam, tá só uma proliferação 

de mosquito. Gerando uma proliferação. Não aguenta, nem  consegue dormir de noite. Então que 

providencie o quanto antes praquela senhora. E aqui dizer que hoje, seis de dezembro,  Dia 

Nacional da Mobilização dos Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher.E porquê? E como? 

No dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove, Marc Lepine, de vinte e cinco anos, 

invadiu armado uma sala de aula da escola politécnica na cidade de Montreal, no Canadá. 

Ordenou que os quarenta homens, quarenta e  oito homens presentes na sala, se retirassem, 

permanecendo no recinto somente quatorze mulheres,gritando:”Vocês são todas feministas”, o  

jovem atirou em todas as mulheres a queima-roupa, e em seguida suicidou-se. Em uma carta, 

deixada por ele, justificava seu ato dizendo que não suportava a ideia de mulheres estudando 

Engenharia. Um curso tradicionalmente para os homens. Esse massacre mobilizou...mobilizou a 

opinião pública mundial, gerando amplo debates sobre as desigualdades entre homens e mulheres, 

e a violência gerada por esse desequilíbrio social. Então eu quero dizer, pra vocês: hoje as 

mulheres ocupam com dignidade seus espaços, e dêem o valor que merecem. Elas estão 

ocupando porque elas são humanas que nem nós. Meu muito obrigado. Até terça que vem. 
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VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Então é o que eu falei 

aqui. Se arrecém o vereador Ibanez falaram que o prefeito amanhã vai começar o calçadão, as 

patrola do assentamento não vem  as duas lá debaixo. Pode ter certeza! Pode ter certeza disso! É 

o que me falaram! Se amanhã começa o calçadão, as patrola saem dos assentamentos. É 

engraçado, trabaiam um dia, estragam, tem que sair de lá. Não sei porquê. Rede d’água, vereador 

Antonio, o primeiro que falou na rede d’água do Lori , fui eu, aqui nessa Casa. Aumentou os cano? 

Aumentou! Sabe por quê? Porque quando um produtor do Entres Rios pediu pra levar pedra pra 

ele, não levaram. Agora ele não deixou cruzar no meio da lavora dele,tiveram que ir pela estrada. 

Esse que é o aumento de cano que deu. Quando o produtor precisava, e é um produtor grande e 

planta bastante, pediu pra levar umas pedras pra ele, não levaram. Agora ele deu o troco, feiz ir 

pela estrada a água pro homem. Aumentou os canos por isso. Uma coisa mexe a outra, né? Não 

quiseram levar as pedra pro produtor. Agora ele deu o troco. Aí acontece a coisa.  Mas da Gê é de 

resolve o problema, Jairo. Eu acho que é do Birica ali, né? É do lado do Balneário das Pedras.Não 

é? Mas então pede aqui ó. Tem pedra ali  e leve pro... uma carga de pedra. É impossível não ter, 

né? Eu volto dizer aqui ó, a camioneta que veio pra Agricultura, esses dia bateram em cima de um 

toco ali, diz que ali pelas obras mesmos, ficaram até uma hora, trouxeram o mecânico ali, o auxiliar 

de mecânico e o motorista batendo,  arrumando o pára-choque, diz que. E o próprio motorista 

falou. Diz que ele pra...pra não aparecer, já  bateram. Eu quero ver quanto tempo vai durar aquela 

camioneta ali. Meu muito obrigado. E até terça que vem. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Governo PP: Presidente, é...e vocês que estão em casa escutando, nos 

escutando. Doutor Gustavo, vamos cantar o parabéns depois pra você, vinte e nove anos, 

chegando nos trinta, né? O brabo é quando entra na idade dos “enta”, tá? Questão das casas, 

recebi telefonemas de amigos, de companheiros, de futuros usuários. Conforme o presidente, e 

conforme... Primeiro eu falei com o presidente, depois fui na assistência social. Eles tem lá e está lá 

a disposição, os critérios que foram usados pra distribuição das casas. Então tem que falar com a 

cidadã  lá que é dos critérios que tem lá. No Carovi, a dona Marilei e a dona Neusa, até acho que 

foi ideia que eu dei, conversando com o Sérgio, eles precisam, tá? Precisam mesmo! Essas 

pessoas eu conheço. Então, nada mais justo. Questão da saúde, colega Jaques e a colega Regina, 

certamente eu vou conversar com a secretária, pra ver o que que tá acontecendo e trazer números, 

e todas as situações da Secretaria de Educação... da, desculpe, Saúde, aqui na próxima sessão. 

Fazia isso quando era o amigo Renato, que tá aqui me olhando, né? E dizer que o Renato é um 

herói, né Renato? E acho que, quem lida com saúde sempre vai ser herói, por que não é fácil, né? 

E convidar vocês, pra dia vinte e dois, Cia Som 4... Show 4, banda. Lá no ginásio a partir das 

dezoito horas, Festcanção e encerramento da Ação Premiada. Ah? Aqui no ginásio, aqui no 

ginásio, ginasião municipal de esportes, né? Então é... nada melhor que um show, até lá vai ter, se 

Deus quiser, umas duas chuvas, três, né presidente? E que vocês, a comunidade participe e se 

envolva. Essa banda é aquela que veio na abertura da primeira Expocipó, está retornando aqui no 

Capão do Cipó. Então, fica o convite pra vocês, que se envolvam, né? A comunidade se envolver, 
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aproveitar que não é... além de trabalhar, que faz parte, né? E comemorar os Santos todos, né 

colega Jairo? Temos que falar todas as sessões do Santo, que é importante, né? Então nós, é... 

comemorarmos, também, o encerramento dum belo dum ano aqui no nosso Município de Capão do 

Cipó. Fiz a minha defesa, que eu entendo, e não por ser, por ser o suplente, tô encerrando, 

presidente, do colega, do colega, secretário de Agricultura. Defendi minha opinião. Acho que a 

estrada, também, precisa muito mais que a agricultura. Então, não dá pra nós fazer, aí uma 

hipocrisia ou com demagogia de que pode tirar,dá cá. Não! A estrada, e tá aqui o Anauri, que 

trabalhou e que controla estrada, e que precisa de um carro bom pra dar assistência. Mas eu 

respeito, como sempre respeitei, a opinião dos meus colegas aqui na câmara. E cada um é maior, 

vacinado, e pode é... decidir por conta. Muito obrigado, presidente e retornamos na próxima 

semana. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Também quero dar os 

parabéns ao doutor Gustavo, ao vereador Jaques que tava ontem de aniversário, e a Valéria. Tá? 

Eu gostaria de falar alguma coisa a respeito do Conselho Tutelar, também. Naquele projeto que 

veio pra cá, ali não dizia que teria prova. E se tiver essa prova, eu não sou contra. Só que tem que 

ser um grupo técnico, que tenha conhecimento da área do Conselho Tutelar, pra fazer essa prova. 

Por que se não... se colocar pessoas ali da prefeitura, que não entendem nada do Conselho 

Tutelar, a me desculpe, por daí é...é indicação. Daí eles já vão eliminando quem eles não querem 

que concorra a...do Conselho Tutelar. Da feira: o vereador Érico sempre cobra e... do terreno da 

feira, e tudo. Eu sou a favor da feira e, principalmente, que ela seja feita pra contentar o nosso 

povo, né? Pra agradar. E deixo uma sugestão: que ela não seja cobrada. Por quê? Como que nos 

municípios vizinhos, não é cobrada? Unistalda não é cobrada. São Vicente não é cobrada. Por que 

que só aqui no Capão do Cipó nós vamos ter que cobrar? Então... O Antônio Jardim tá dizendo ali 

que parece que não vai ser. Que bom, então! E... Uma notícia no...no jornal, ali, da licitação, me 

indigna. A patrola ficou o ano todo lá, na propriedade do seu Ade.  A pa... O Executivo esperou ela 

virar um caco, sem motor, faltando peça e, agora, pra gastar uma fortuna, eu acho, colocou uma 

licitação no jornal pra comprar peças, se eu não me engano. Então assim ó, isso é de se indignar, 

gente. A quantia que a prefeitura vai gastar pra arrumar essa patrola. Então, antes o prefeito 

tivesse mandado buscar e deixar guardada ali, pelo menos ela não ia pegar chuva e sol. Era isso, e 

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

das correspondências recebidas: INDICAÇÃO 076/2011, do vereador Jairo Charão ao prefeito 

municipal. INDICAÇÃO 077/2011, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. OFÍCIO 

047/2011, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 066/2011. PROJETO DE LEI 

066/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria – RS e dá outras providências”. CONVITE, da 

EMATER – RS, para prestigiar a 1ª Mostra Talentos do Carovi, realizada através do Escritório 

Municipal da EMATER –RS, o Clube de Mães do Carovi, com o apoio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, no período de 06 a 09 de dezembro, das 8 às 14 horas no hall de entrada da 

Prefeitura Municipal de Capão do Cipó. EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI 063/2011, do vereador 
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Jaques Freitas, modificando o Artigo 7º, Inciso I. INDICAÇÃO 078/2011, da vereadora Regina 

Weidmann ao prefeito municipal. CONVITE, do presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças 

da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, vereador Jaques Freitas Garcia, para toda 

a comunidade de Capão do Cipó e demais vereadores, para audiência pública, às 14 horas do dia 

13 de dezembro de 2011, na Câmara de Vereadores, para tratar sobre a LOA – Lei Orçamentária 

Anual para o exercício de 2012. Após o senhor presidente convida para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI 064/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2011”, sendo que o vereador Sergio Seifert  pediu 

vistas de tal projeto para que o Executivo retire e faça novo projeto para aquisição de calcário e 

adubo para o pequeno produtor, ao invés de adquirir o veículo, pois se for reprovado hoje, devido 

ao recesso da câmara, em janeiro, somente em fevereiro para voltar um novo projeto à Casa. O 

pedido de vistas foi aprovado por unanimidade, após debates entre os vereadores. PROJETO DE 

LEI 065/2011,  do Poder Executivo, que “ Autoriza o Executivo Municipal a permutar com Alfredo 

Ido Bender, área de terras que especifica integrante do patrimônio Municipal”, aprovado por 

unanimidade.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 

13/12/2011, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar 

lavro a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor 

Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 06 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 


