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ATA N° 45/2011 (Ordinária) 

 

 Aos 13 (treze) 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 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 44/2011, da Sessão Ordinária do dia 06/12/2011, 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, pois o presidente, vereador Sergio Seifert, está em consulta médica em Santa Maria. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com três 

minutos, pois cedeu dois minutos de seu tempo regimental ao vereador Jaques Freitas. Boa 

noite senhor presidente, meus colegas vereadores, pessoas que se fazem aqui presente, no dia de 

hoje. Em especial o meu boa noite aos ouvintes da 87.9 que daqui a pouquinho estarão nos 

ouvindo. Por que eu sempre falo, aqui, ouvindo os nossos debates, as nossas ideias,e tudo aquilo 

que a gente, vamos dizer assim, que a gente briga, luta, aqui nesta Casa. Hoje, pela tarde, às 

quatorze horas, foi discutido aqui, entre vereadores, alguns secretários, sobre a LOA – Lei 

Orçamentária Anual, que trata sobre o orçamento do ano que vem, do nosso Município, estimado, 

mais ou menos, em onze milhões e setecentos. E aqui, secretarias, quanto vai ficar, o que 

pretendem fazer, tudo foi discutido nessa Casa, hoje. E ao decorrer deste ano muitas coisas foram 

discutida, aqui, muitas coisas repensadas, muitas coisas ditas, eu vou falar, por mim, a pedido da 

comunidade de Capão do Cipó. Muitas vezes eu fui incompreendida, aqui, e outras vezes fui 

compreendida. E, principalmente, por aquelas pessoas que me colocaram aqui. Tá findando mais 

um ano, e tem, de hoje, mais duas sessão apenas neste ano. Vai ser escolhido o novo presidente 

dessa Casa. O ano que vem é o último mandato destes vereadores, alguns poderão voltar. Vai ser 

o último mandato dessa Administração, assim o povo vai decidi. E eu, como vereadora, desejo a 

este Executivo, a este prefeito que, o ano que vem, ele seja bem melhor do que este ano. E nós, 

aqui nesta câmara, também. Quero que o ano que vem todo esse dinheiro, esses onze milhões e 

setecentos, sejam aplicado de forma melhor que esse ano. Não que eu esteja criticando. Mas eu 

acho que cada ano a gente tem que tenta ser melhor do que o ano que passou. Desejo que, um 

exemplo, que a nossa pracinha seja comprada nova. É um pedido de vários vereadores, aqui desta 

Casa, e de muitas mães. Por que eu já disse aqui, que é o único lugar que a gente tem pra leva 

nossas crianças, na pracinha. E deste jeito que tá, não dá! Então, eu espero que o ano que vem 

seja feito isso. Que a gente consiga a nossa academia de ginástica pública, que várias cidades 
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vizinhas nossas conseguiram. Capão do Cipó, infelizmente, perdeu. Não sei se por culpa de 

alguém, ou de outro. Mas, que perdeu, perdeu. Espero que o nosso Executivo corra atrás e busque 

isso, por que Capão do Cipó merece. Espero que a nossa Saúde seja melhor, que a nossa 

Educação seja melhor, que Obras. Todos os setores da prefeitura, e que o nosso prefeito esteja 

mais presente o ano que vem, pra atender de melhor forma o nosso munícipe. Também, não é uma 

crítica, é uma opinião e uma sugestão. Eu volto no meu tempo de liderança. Devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): O vereador não se fez presente, pois está em 

consulta médica em Santa Maria. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero 

cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas vereadores, jurídico dessa Casa, 

servidores dessa Casa. Cumprimento os secretários municipais, que se encontram aqui, secretário 

de Educação do Município, Henrique Nascimento, secretário interino, de trinta dias de férias do 

secretário Alacir, Sergio Nunes, comunidade, ouvintes da 87.9, que estão nos escutando. Eu quero 

dizer aqui que estou aqui nessa Tribuna para solicitar o meu trabalho, trabalho das comunidades 

do interior. Não estou aqui para fazer demagogia ao Executivo. Não estou aqui para fazer 

demagogia a secretário nenhum, e muito menos, servidores da prefeitura. Eu estou aqui cumprindo 

com a minha obrigação. Cumprindo com o meu papel de vereador. Falando aquilo que as 

comunidade solicitam. Aquilo que as comunidade querem. Então, portanto, eu tenho 

representatividade no Município. Exerço a representatividade em todo o Município de Capão do 

Cipó e, principalmente, na minha terra do Entre Rios. Também nos assentamento, a qual a gente 

tem uma responsabilidade muito grande. Então eu quero dizer a todos os ouvintes da 87.9, se 

depende deste vereador, eu quero o bem e o melhor das comunidade. Não só do interior, como 

para a cidade. Hoje, portanto, eu vi aqui o pessoal, aqui, fazendo limpeza dos terrenos, em frente 

as residências, colocações de lixo aí. Então é muito importante esse trabalho que está sendo feito. 

Portanto, também, essa semana, senhor presidente, eu, em visita ao assentamento Nova 

Esperança, eu fiz uma passada ao...a...as Obras, Secretaria de Obras tava fazendo um trabalho, e 

um trabalho muito bem feito. Então, inclusive, eu quero até parabenizar o secretário, o prefeito 

municipal, servidores, que estão fazendo aquele trabalho no assentamento Nova Esperança. 

Espero que seja dando continuidade àquele trabalho e, também, levando o encascalhamento até 

as residências, né? Sabemos que temos o verão aí e, também, depois vamos o verão, o inverno, 

né, craro? Então, é o melhor para as comunidades dos assentamento e do nosso Município. Então 

eu parabenizo aí o pessoal da Secretaria de Obras pelo trabalho que tão fazendo no assentamento 

Nova Esperança, vereador Ibanez. Eu estive, essa semana, em visita às comunidade e passei 

aonde tava o equipamento da prefeitura fazendo o trabalho lá. E fiquei muito feliz quando eu vi o 

secretário de...de Obra, funcionário, almoçando debaixo de uma sombra. Que lindo aquilo lá. Olha 

gente, me deparei e fiquei assim analisando no tempo de Santo Ângelo, que era cento e poucos 

quilômetros, que o pessoal vinha e acampavam, né? Lá estava todo o pessoal da Secretaria de 

Obras, trabalhadores, estavam lá, almoçando lá debaixo de uma sombra, né, pra tocar o serviço. 

Então aquilo ali, pra mim, eu fiquei muito satisfeito, né? E a comunidade muito mais, ainda, por que 



0694 

 

viu o pessoal da Secretaria de Obra, em massa lá, trabalhando no assentamento Nova Esperança. 

Eu, também, recebo muitas recramações, muitos pedido, sobre o nosso ano letivo. Está 

terminando, né? Estamos aí no período de férias e as comunidades do interior muito procupada, 

né? Que não se tem como chegar até a sede do Município. Então, agora poucos, a tarde, eu tive 

falando com a empresa do Santos e Nicola Tur, pra que nós marcamos, entre nós vereadores, 

comunidade, uma possível possibilidade, imediatamente, com a empresa pra que possa faze, 

talvez, uma licitação pra que nós possamos conduzir essas pessoas do interior até a sede do 

nosso Município. Vejam bem, se nós não tem um transporte na sede do Município, no interior, as 

pessoas vão se desloca até Santiago. Vão gasta em Santiago. Vão deixa seus recurso em 

Santiago. O pessoal do Entre Rios não tem como chegar até a sede do Município. Aí, 

simplesmente, vão lá na Esquina Lima, pegam o transporte e vão a Santiago. Por que é mais fácil 

pra eles, do que vim aqui na sede do Município. O pessoal dos assentamento não tem como chega 

até a sede do Município, né? Então nós temos que toma essa providência, imediatamente. Melhora 

a vida de qualidade das pessoas, do interior, de todos os rincões aí do nosso Município. Eu, 

também, solicito aqui, e parabenizo ao secretário que assume, Sergio Nunes, e espero, Sergio, que 

tu olhe com bom senso as pessoas humilde, olhe com carinho. Nós esperava uma belíssima de 

uma chuva, hoje, pra dar continuidade a patrulha agrícola no nossos assentamento, que é o...a...a 

base do nosso Município, hoje aqui, no Capão do Cipó, é o nossos assentamento. Então espero 

que você se dirija aos assentamento, às pessoas humilde, né? Às pessoas que necessitam de uma 

patrulha agrícola, né? Então, é muito importante isso aí. Eu agradeço aos ouvintes da 87.9 e volto 

no meu tempo de liderança. Meu tempo já se esgotou, né? Até terça que vem. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, colega vereadora, nosso jurídico, a nossa 

rádio, comunidade cipoense, secretários, funcionários, secretário dessa Casa. Boa noite a todos. 

Eu começo aqui, colega Antonio, quero aqui, também, parabeniza aqui a equipe das Obra que, 

essa semana desci no assentamento, tão fazendo excelente trabalho o pessoal que patrola aí a 

nossas estrada. Tão de parabéns os funcionários, os secretários. Enfim, tá ficando muito bom o 

serviço deles. Tão de parabéns toda  a equipe de trabalho, o Fogaça. Enfim, todos os motorista aí, 

tão de parabéns. Também aqui, quero aqui colega Rodolfo, convida pra dia dezesseis lá na sua 

escola a formatura do pré. Quero convida aqui toda aqui toda a comunidade, vereadores, que vão 

participa da formatura do pré lá no salão da Escola Macedo Beltrão. Também no dia dezessete, 

também, temo a formatura do terceiro ano aqui no ginásio do nosso Município. Quero convida 

todos, também, a comunidade, que compareçam pra prestigia os nossos alunos. Também aqui, eu 

vi a indicação do colega Ibanez, que seja visto a possibilidade de comprar um caminhão-pipa pra 

puxa água pras comunidade. Eu, colega Ibanez, concordo, apoio, é uma grande importância, hoje, 

esse caminhão. Que o nosso prefeito olhe com carinho e vê a possibilidade de compra esse 

caminhão. Por que a gente vê a quantia que vai ser a falta de água no nosso Município. É muito 

grande, e a gente tá vendo bastante recramações que o pessoal não tem água mais, nem pra 

bebe. E a gente sabe que o tempo, como se diz o ditado: tá trancando as torneira. E a gente sabe 
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que, sem luz a gente fica, mas sem água, é muito complicado. Então, colega, você tem meu apoio 

e se precisa que a gente sente com o prefeito, juntamente contigo, a gente é parceiro pra que a 

gente ajude a comunidade do nosso Município. Também aqui, tem novidade, hoje. O nosso prefeito 

tá em Porto Alegre, hoje, recebendo uma chave duma retro escavadeira das mão da nossa 

presidente Dilma, né colega Jaques? Juntamente com seu deputado aí. Depois o senhor vai 

esclarece melhor a nossas comunidades. Então tá todo mundo de parabéns. A nossa presidente aí 

tá olhando pro nosso Município e, com certeza, será bem vinda pro nosso Município. Peço aqui, 

também, a Secretaria de Obras uma troca de lâmpada lá em frente a casa do seu Santana, na Vila 

do Carovi, lá. Que o nosso secretário mande faze essa troca de lâmpada lá. E, seria isso. Meu 

muito obrigado e coloquei as indicação aí a Secretaria do Meio Ambiente, depois a secretária vai 

ler aí, pra que faça limpeza e roçada na nossa cidade. Mas, algumas já foram feita, eu coloquei ao 

secretário, e já agradeço, desde já. Meu muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente, colegas vereadores, caro secretário da 

Educação. Quero aqui, até com surpresa, e eu...eu tinha visto comentários, e até quero dá os 

parabéns pro secretário Sergio, novo secretário da Agricultura. E, acho que eu vou ser o único que 

vou dá os parabéns pro trabalho que o secretário Alacir fez, aqui, né tchê. Com algumas ressalvas, 

é claro, o secretário tentou desempenha e eu acho que...Mas fez um bom trabalho. Eu acho que 

valeu o esforço dele. Então eu quero deseja aqui ao Sergio, em primeiro lugar, ouce a câmara, 

vereador...secretário Sergio. É um conselho que eu lhe dou e todos os secretário que, eu acho que 

foram bem, é por que ouviram a câmara em vários momentos, independente de qual vereador, 

independente de qual lado. Vai ter momentos aqui que algum vereador vai fala alguma coisa que 

não é verdade. Isso vai ter, por que somos seres humanos e vamos erra. Agora, eu tenho certeza, 

se tu sabe seleciona o que esta câmara, aqui, fala, eu tenho certeza que tu vai atende os anseios 

da comunidade do Município. Isso vale pra todos os secretários. Isso vale pros legisladores que, 

queira ou não queira, aqui é o termômetro da sociedade. Aonde vem cobra. Hoje, tá aqui o projeto 

das seis, cinco hectares, e ontem, ali nos Tissot, nós debatíamos isso. Tava lá o seu Nezito e 

o...”Ah, precisamos...é muito pequena a área da feira”! Não, isso foi feita uma permuta. E qual 

muita gente debateu e muita gente defendeu. Graças a câmara que saiu, essa pressão. Agora veio 

aí que vai ser dez hectares a área da feira, oitenta e quatro mil reais. É um valor alto, mas, ainda, é 

justificado nós ter uma área de dez hectares. Por quê? Agora até pode ser um valor caro. 

Futuramente esta área vai ser um grande valor e um grande atrativo pro Município. Nós vamos ter 

uma área da feira organizada e estruturada, agora, daqui pra frente. Então isso é mais importante. 

Mas pessoal, eu venho aqui faze um apelo, tchê. Nós temos comunidade, ainda, que não possuem 

redes de água, mas hoje eu vou trata as comunidades que possuem rede de água e estão 

começando já haver restrições. O que que tá ocorrendo? Está ocorrendo que os poços artesianos 

não estão dando conta mais da demanda de água. E é uma maneira bem simples de nós 

resolvermos esse problema. É cada um faze a sua parte. E a gente anda por vários locais e ouve 

várias pessoas, e tá havendo um grande desperdício de água. Hoje no interior, principalmente no 
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interior, não há o chamado hidrômetro, que controla as conta, o gasto de água. Isso num futuro 

próximo, se a comunidade não se conscientiza que é importante se economiza água, não bota, não 

lava carro, não gasta água com produtos pra irrigação, usa água essencialmente para sua casa, 

nós, e esse nós eu falo como entidade pública, não vai ser necessário colocar novas restrições. Por 

que nós estamos enfrentando, já, em varias localidades do Município, e eu cito lá o Rincão dos 

Palharini, eu cito lá o Entre Rios, no Carovi nós já tivemos um problema da falta de água, 

principalmente no verão, por que o consumo aumenta. E isso aí não é um problema nosso aqui. 

Isso é um problema já estadual. Agora, nós temos que faze a nossa parte. E como? Poupando 

água, pessoal. Procurem usa a água pro meio necessário, somente. Aquelas pessoas que tem 

condições, tentem busca novas formas de ter uma água, a exemplo aqui no seu Seifert, e até cito, 

pegou a calha da casa, fez um cano e tem reservatório da água da chuva. Pequenas coisas, que 

eu quero dize o seguinte pessoal: quando um poço artesiano seca, é muito grande, é muito difícil 

ele volta. Isso é o que qualquer técnico fala. Então isso nos preocupa pessoal. Então eu quero faze 

um apelo, pessoal: Economizem água! Poupem água, tchê! Independente da onde more. Isso eu 

peço, principalmente pros alunos. Já discutia isso com o Voltz, que é secretário do Meio Ambiente, 

campanhas de conscientização, tchê. Nós não temos grandes reservatórios de água. E, acima de 

tudo, nós temos que atende aquelas comunidades que ainda não possuem água, tchê. Que é um 

problema que nós temos que resolve. Então eu quero dizer o seguinte, presidente: só trata isso, a 

conscientização das pessoas. Economizem água! Usem o necessário! Não coloquem água em 

pulverizador. Não de água pros animais. Procure usar pro bem necessário. Era isso, presidente. 

Meu muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero aqui cumprimenta 

o senhor presidente colegas vereadores, vereadora, procurador, funcionários, ouvintes da 87.9, 

que vai ao ar a partir das nove horas, seu Roberto, editor dessa rádio. E, quero cumprimenta aqui 

os secretários, Renato Bender e sua família, secretário Henrique, secretário Serginho, o pessoal aí 

da Saúde, das Obras, que se encontram aqui, o Alceu, lá dos Palharini, parece que é a primeira 

vez, né Alceu, que vem a essa Casa? Espero que leve algo de bom daqui, né, pela primeira vez 

que chega aqui pra vê uma sessão da câmara. E, mais os colegas que estão presente aqui, 

nessa...nessa noite. Quero aqui, primeiramente colega Erico, dize as suas palavra, que o senhor 

citou o racionamento de água, aqui. Na comunidade dos Palharini já tá havendo, né. Ela tá 

havendo um alto controle de horários que tá sendo liberada a água. Tá sendo liberada a questão 

de horas pra encher as caixas e será fechada, seu...quero manda um abraço aqui, ao seu Ede, né 

seu Silon, que tá presente, também aqui, daquela comunidade, que tá havendo um controle 

rigoroso pra que as comunidade não falte água. Isso tem que have uma conscientização de cada 

um pra que a coisa funcione. E lá, a comunidade sabe. Por que, muitas vezes, eu tenho que espera 

liga a bomba pra ter água. Mas tem que ser feito isso aí. Se não have um controle, uma 

responsabilidade, vai falta pra todos. E isto é muito pior, vereador. Então eu acho que tá havendo 

uma conscientização de ambas as parte do que tá sendo feito. Também aqui, é...também queria 

cita, Serginho, que tá assumindo as Obras. Eu desejo sucesso pra ti. Que tu tenha...que conduza, 
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não sei se um mês ou mais essas secretaria aí. E eu sempre digo, Serginho: tu não precisa ser 

melhor. No momento que tu assumi e tu for justo, chega! Chega, pra qualquer cipoense, pra 

qualquer trabalhador, pra qualquer um que será beneficiado com a patrulha agrícola. E quem 

ganha, tu pode ter certeza, que é o pequeno trabalhador rural do Capão do Cipó, que é pra quem 

veio, realmente, essa patrulha agrícola. Só isso que eu tenho a te dizer. E boa sorte no co...na 

condução do teus trabalho. Também eu quero aqui, presidente, dirigi os pedido. Mas eu vou dirigi o 

meus pedido, a partir de hoje, diretamente, a nenhum secretário mais, à Administração Municipal 

do Capão do Cipó, senhor prefeito Osvaldo Froner. Por que até tá perigoso fala. Por que nós tamos 

sendo até ameaçados. Que não podemos chega mais nessa Casa e faze os pedido. Então todos 

os meus pedido vai ao prefeito municipal do Capão do Cipó, a partir de hoje, durante o resto do 

meu mandato, que eu tenho de doze meses e um dia do ano que vem, nobres colegas vereador. 

Vocês não vão ver eu aqui faze pedido a secretário. É um pedido ao seu prefeito municipal da 

roçada da dona Aline Nascimento, na ponte que dá destino ao Passo da Areia, o primeiro 

pontilhãozinho ali. Tá quase encobrindo as cabeceira no mato, e ela me pediu, tem moto, sai de 

manhã e essa semana ela quase entrou de frente num carro ali. Que rocem as cabeceira daquela 

ponte. Mas o prefeito, certamente, vai manda a...o seus responsáveis conduzi esse trabalho. Não 

cabe a mim. Também quero fazer o pedido da comunidade sobre a ...as estrada. Eu sei que tão 

fazendo um belo trabalho. Meus parabéns, né colega Jardim, o senhor já citou nos assentamento. 

Que continue. Por que é o mínimo. A gente não quer tira dali pra...pra manda máquina pra outras 

comunidade. Mas os pedido tem que ser feito, vereador Jardim. Que é aqui o sentido do Passo da 

Areia até a dona Olga Cardinal, na 377; depois, do entroncamento da 377, até o Carovi; do Carovi 

ao Passo do Valo; do seu Adroaldo Beltrão ali, do Geraldo Desordi até a ponte do Camaquã e do 

Carovi sentido a Tupantuba. Esse foi o pedido, inclusive, da empresa que tá prestando serviço a 

esse Município, e tá ruinzinho a estrada. Mas que tirasse a pedra solta. Por que tem outros 

município, até essa semana eu tive em São Francisco, e tem ali chegando, também, num 

pedacinho do interior, eles tão fazendo um rapa. Tirando a pedra solta de cima da estrada. Eu acho 

que daria. Se outro município dá pra faze, prefeito municipal, também aqui daria pra tira aquela 

pedra solta, por que tá impraticável aquela estrada. Mas a comunidade entende, espera e, 

certamente, vai ser atendido na questão de dias. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra à Mesa, 

presidente.VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, demais 

colegas vereadores, presidente em exercício Jaques, né? Demais colegas vereadores, vereadora 

desta Casa, munícipes que nos honram com suas presenças, secretários que aqui estão, ex-

secretário Renato Bender, o secretário da Educação, o Henrique, e o...o secretário interino, hoje, 

da Agricultura, Serginho Silveira da Nunes. Dos quais até eu gostaria, Sergio, que você não fosse 

só por trinta dias. Vamo vê teu trabalho aí, por um longo período. E a todos os ouvintes da 

cipoense FM, 87.9. E falando na Agricultura, retorno ao colega Serginho, aqui, que amanhã 

da...das treze às treze  trinta eu acho que tu não vai tá no programa amanhã, né? Secretário de 

Agricultura vai te que cuida da Secretaria e deixa assessoria de imprensa pra outros, né? Também, 
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senhor presidente, e dize, Serginho, que se tu continua mais de trinta dias na secretaria, tu deve 

faze um...um cadastramento a todos os pequenos produtores do Município de Capão do Cipó, com 

exceção dos assentamentos. Por que os assentamentos, todos os assentados, eles são 

considerados pequenos produtores. Tem ali quinze hectares, dezoito hectares, trinta, até trinta e 

poucas hectares, em gente que tem. Mas são todos, você sabem, pequenos produtores. Então eu 

gostaria que fosse feito na Secretaria um cadastramento dos pequenos produtores aonde aqueles 

pequenos produtores que precisam, realmente, ocupa o maquinário da Secretaria de Agricultura, 

trouxessem suas escrituras, se cadastrasse e tivesse o COMDER, o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural, cuidasse disso aí, tomasse a peito da situação e visse quem, realmente, é 

pequeno produtor através da sua escritura. Aí vai funciona a patrulha agrícola do Município do 

Capão do Cipó, pros pequenos e não pros grandes que a gente sabe que é os que mais ocupam, 

ocupavam a patrulha agrícola aqui no Município do Capão do Cipó. Gente com tratores em casa 

deixava de ocupa os seus tratores, pra ocupa a patrulha que era pro pequeno e que não foi faze o 

serviço pro pequeno, fazia pro grande. E isso nós temo provas. Colegas, como o Ibanez e eu aí ó, 

a gente tem como prova isso aí. Presidente, também aqui ó, eu preciso falar sobre a água do 

Rincão dos Palharini. Alguém me ligou de lá, tudo bem, eu acho que isso aí ó, numa época de seca 

tem que ter racionamento de água em todas as localidades do nosso Município. Tem que te pra 

nós não faltar água potável. Agora me colocaram, até amanhã eu quero falar com o secretário do 

Meio Ambiente, por que o...isso aí foi uma ligação que eu recebi a pouco, de que lá não colocaram, 

faltaram colocar sete barras  de cano naquele poço e os fios. Então, de repente, se queimou sete 

bombas lá, será que não era falta desses canos e desses fios pra bomba funciona certinho lá, na 

profundidade correta da água, pra pega água? Isso é um questionamento, amanhã eu vou fala com 

o secretário. Mas acredito e a próxima vez que tiraram aquela bomba daquele poço deve ser 

recolocada na profundidade correta. Também, senhor presidente, tenho aqui denúncias de 

transporte escolar, e já que tá encerrando o ano letivo, que a comissão fiscalizadora dos transporte 

escolar tenha todo esse tempo de...né secretário de...da Educação, todo esse tempo de férias pra 

verifica os transporte escolares. Tem transporte escolar aí ó, que anda perdendo bateria, que ano 

tem arranque, apenas funci...o que tem de bom, hoje , é os pneus que foi comprado um jogo de 

pneu. O resto nada funciona. Nada funciona! Um perigo pras crianças! É extintor vencido, é cinto 

de segurança que não tem. Olha o risco que o nossos alunos estão correndo nos transporte 

escolares de Capão do Cipó! Então, providencie, a comissão do transporte escolar e verifica como 

anda o nossos transporte escolares do nosso Município de Capão do Cipó. E eu, também, tenho 

que falar o assunto da água da localidade de Carovi. Agora seu  Dirceu Moraes Hitter, que era o 

que cuidava, que era o responsável pela cobrança, cuidava da rede d’água do Carovi, junto com a 

sua diretoria encerrou. Se tinha seis mil em caixa, terminou. Por quê? Por que nessa administração 

foram lá dize que não precisava cobrar. E agora? Agora tem que volta lá a administração pública 

do Município de Capão do Cipó, visita casa por casa e dize que devem pagar suas águas. Por 

quê? Então agora, recém agora, a prefeitura do Município de Capão do Cipó vai ter que, realmente, 
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pagar a água praquela comunidade. Que disseram antes que era a prefeitura que pagava. Era 

nada! Era a comunidade que arrecadava seu dinheiro. Após isso não pagaram mais suas águas. 

Por quê? Porque disseram que a prefeitura pagava. Agora sim vai depende do...do poder público 

do Capão do Cipó. Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente em exercício 

passa a palavra a 1ª secretária.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador fica 

com sete minutos, pois a vereadora Regina Weidmann  lhe cedeu dois minutos de seu 

tempo regimental. Senhores vereadores, vereadora, comunidade que faiz presente, nossos 

secretários, nossos ouvintes, de logo mais, a 87.9. Meu boa noite a todos. Vereador Jairo, eu 

também,um...um senhor do Passo do Tibúrcio me ligou, que o transporte escolar que tem lá não 

tem nem condições...tá encerrando o ano. Não tem esterpe, não tem chave de roda, o básico que 

tem que te. Diz que freio tem numa roda dianteira, por isso que tem que ir parando aos pouco. A 

outra no assentamento, esses dia, que fazia ali, que é o do Cristian, estourou duas veiz o pneu. Eu 

ia chama  Brigada por que não tinha esterpe, também, na tinha chave de roda, a sorte que foi numa 

terra plana que estourou o pneu dianteiro, que foi. Depois os ônibus da prefeitura que tiveram que ir 

socorre. Por que os cara ganham a licitação, não querem sabe, chega o fim do ano eles vão se 

calçando pra não gasta mais. Mas tem um risco e tem muitas criança dentro do transporte escolar. 

Depois que acontece as coisa não adianta vim quere cobra. Se tem que fiscaliza, tem que fiscaliza! 

Ser fiscal até o ano que vem. Não interessa! Se o cara assumiu que cumpra com o seu 

compromisso. Eu hoje eu fiquei triste. Eu fico, a gente fica, que muitas vezes tu tem que acredita na 

justiça, mas tem muitas que não... Por exemplo uma juíza de Santiago deu...daí tinha um lote que 

fazia seis ano que...no assentamento Nova Esperança, que não...não tinha ninguém morando em 

cima. Que era o seu Fausto, comprou, só que plantava, nem bloco do Capão do Cipó, não tinha, 

tirava a arrecadação dali e levava pra outro lugar, um cara ocu...ocupou o lote, fazia cinco meis, 

ajuíza deu ordem de despejo. Só que agora a prefeitura vai ter que ir lá. O cara não tem um 

banheiro, dentro duma loninha preta, na verada da estrada. E veio vinte brigadiano. Veio vinte 

brigadiano faze o despejo. Tava ele, o senhor e uma mulher e duas criança. O mais grande tem 

três aninho e pouco. Isso fica até feio, principalmente pra Brigada e pra justiça que faiz isso sem 

conhece o cara, vem dá uma de gostoso. Ali, principalmente a juíza, simplesmente vim dá ordem 

de despejo, que a terra é do INCRA, que é do estado, que ela também é funcionária pública. E 

vinte brigadiano ali, um descaso. Eu cheguei ali, eu fui de manhã, os cara me ligaram, mas já 

tinham chegado. Chegaram na casa do cara era sete hora da manhã. É uma pena que o pessoal 

do assentamento não sabia. Por que o pessoal, todo mundo soubesse, eu duvido que esses vinte 

brigadiano tinham tirado o cara ali de dentro. Que isso é um desaforo. E agora a prefeitura vai ter 

que dá um jeito. Por que o prefeito diz que faiz um monte de coisa. Agora vai dá...a 

responsabilidade é da assistência social que vai te que vê esse caso aí. Por que queira ou não 

queira o prefeito tem força, ele como prefeito dum município, em cima disso. Se ele tivesse o 

interesse antes não tinha deixado acontece isso. Eu aqui quero, rapidamente, fala, o prefeito hoje 

tá em san...Porto Alegre, recebendo uma retro que é do governo federal, que é a Dilma. Esses dia 
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foi dois operador e disseram: “Prefeito, aqui não tem nada de prefeito! É do PAC 2!” Veio uma retro 

pra cento e quatorze município do Rio Grande do Sul. Capão do Cipó foi contemplado. O único 

município aqui da nossa região que não foi é Santiago que tem mais de cinquenta mil habitante. 

Então o prefeito não tem. Ele foi pega lá sexta-feira, vão entrega a retro. Isso é do governo federal, 

ninguém queira faze mérito e política em cima, que não é de ninguém. Isso é do governo federal. E 

tem mais três ônibus que saiu através do deputado Pimenta. Saiu quatorze ônibus escolares, 

Caminho da Escola, pro Vale do Jaguari, que é a regional do Vale do Jaguari. Capão do Cipó foi 

contemplado com três. Nenhum custo. Nenhum. A fundo perdido. Dois de quarenta e dois lugares e 

um de trinta e dois lugares. Chega agora no início do ano que vem. Por isso...o governo federal 

investe nas escola, principalmente. E ainda tem muita gente que quer que tenha o mérito: “Eu 

consegui!” E não tem nada de prefeito, de vereador, não tem nada. É do governo federal, a sobra 

que tem. Não tinha projeto de prefeitura nenhuma. Três micro novo. E eu acho que, agora, o 

prefeito vai te que se organiza com motorista. Por que se tem três ônibus que veio, é três empresas 

a menos pra...pagando pra leva dinheiro do Capão do Cipó. Isso é a minha preocupação! E 

vem...eu falei com o deputado Paulo Pimenta, arrecém a pouco, falei com o assessor dele em 

Santa Maria, que é um jornalista, e falei com o Tide Lima que trabaia pra ele lá em Porto Alegre, 

nas entrega das retro. Eles disseram que a partir de janeiro e fevereiro tá saindo. Eu acho que, até 

o secretário de Educação tá aqui, já tá sabendo disso, que esses ônibus vem esse ano, não dois 

mil e treze. É esse ano! Inté pra nóis o prefeito eu acho que vai te que dá uma olhadinha e muda, 

por que, hoje, bem no dia treze, né, o número do PT. Foi lá diz que pega a chave da Dilma. Duvido 

que ela vai entrega, chama o Osvaldo Froner e entrega a chave. Vai pega um prefeito e vai 

entrega, simbolicamente, pra todo mundo. Que Capão do Cipó só retira a retro sexta-feira. E eu 

acho que essa retro vem é pra trabalha pro pequeno produtor, faze bebedouro, rede de água, que 

tem muitos problema aí ó. Não pra vim corta pedra como tá, sempre aconteceu com nossas retro 

aí.  Que hoje nós não temo uma retro funcionando, só cortando pedra. Que tem da Defesa Civil, 

quando é pra ajuda os pobre, não pode. Mas pra faze outras coisa, pode. Contrate uma Pocley. 

Retro não é pra corta pedra. Essa é minha preocupação! E eu tava só vendo aqui ó, do governo 

federal veio uma retro da Defesa Civil, que tai que é nova. É as única nova que tem no Capão do 

Cipó, é essas, que trabalham pesado. Tem um caminhão coisa mais linda, que tá rodando aí, é 

da...Ministério da Agricultura. Tem uma F350, é do Ministério da Agricultura. E agora tá vindo mais 

essa retro e mais três ônibus. Eu queria sabe o que que fazem com o nosso dinheiro do Capão do 

Cipó? Que o orçamento das Obra, pro ano que vem, é dois milhões e quatrocentos. Aí eu me 

pergunto: Vamo faze alguma coisa com o nosso dinheiro. Eu tenho mais uma, rapidamente. Por 

que eu não tenho medo. Eu se toca de dize eu falo pro meu pai e falo pra quem quise. Tem 

problema a Saúde. A secretária que me perdoe, mas ela é uma pau-mandado, ali dentro. O Renato 

era um bom secretário, por que ele fazia o que ele tinha que ser feito. A verdade era essa, Renato! 

Tu tá aqui, tu achava que era certo tu não vivia...Por que quem manda na Secretaria de Saúde, 

hoje, é o seu Franklin, e me provem o contrário. Me provem o contrário! Ele faiz consulta, faiz isso, 
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arruma remédio em Santiago, que a...a...a secretaria de saúde paga, nas farmácia, que é dinheiro 

do governo federal, a maioria, que vem, que é uma pau-mandado, por que é nora dele. E ela não 

sabe nada! 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 a nossa colega, também, vereadora. Renato, ex-secretário, nosso 

secretário de Educação, o Serginho atuando, agora, na Secretaria de Agricultura, pessoal da 

Saúde, os motoristas, são heróis, Anselmo. Quem cuida da saúde, sempre, eu acho que...é um 

herói, tá? Por que saúde envolve muitas coisas. Parabéns! São muitos assuntos, mas vamos, 

vamos por partes. O...eu...eu queria, primeiro, e lembra, né Roberto, que, daqui a pouco, graças a 

rádio, vocês que tão em casa,...acompanham os nossos trabalhos. Então eu queria começa, o 

Diego já citou, convida vocês pra sexta-feira, de noite, pra o show de encerramento da educação 

infantil. A gente diz formatura, mas é um showzinho lá que as...que nós fizemos lá. É tradicional na 

nossa escola. E aí os pais de oito crianças que estão lá decidiram fazer uma janta. O cartão é doze 

reais, dum bom cardápio, como sempre é lá no Carovi: galeto, olha, eu não vou arrisca, aqui, por 

que vai falta alguma coisa. Mas eu sei que é um bom cardápio. Cerveja bem gelada, refri, uma boa 

música. Então, nós contamos e esperamos, não só os colegas vereadores que estão aqui, por que 

eu acho que uma Vila do porte do Carovi, né, vai sentir-se muito honrada, nós, nossa comunidade 

lá de receber a visita de vocês lá. Né? Então esperamos, e na próxima terça aqui, certamente, 

estaremos divulgando, né, quem foi lá. Sábado teve a festa da comunidade lá da padroeira do 

nosso município, do...do nosso distrito lá. Eu não estava. Eu fui com um grupo de alunos prum 

passeio que já estava agendado, acompanhei os alunos lá da minha escola. Também ontem de 

noite, na escola, vamos fala assunto positivo, é...houve a formatura da...do...do Ensino Médio 

noturno. Cinco alunos: a Gisele, a Marli, o Nardel, a Gabiane e a Miriadini. Fizemos um jantar 

partilhado de formatura dos alunos do Ensino Médio, da noite. Foi um momento, de tantos bons, 

que já passamos na escola, muito significativo, muito bom. Então eu queria registrar o 

envolvimento do CPM, das pessoas que sempre nos ajudam na escola e, principalmente, desejar a 

esses...essa meninada que tá se formando, que eles chegaram, agora, no último ponto. A partir de 

agora é faculdade, é universidade, sabe? Então é coisa diferente. E nós nos sentimos, como 

professor, como diretor de escola, honrados da maneira como esses alunos, ontem, saíram de lá. E 

das dificuldades que muitos enfrentaram pra chegar até onde chegaram. É...é interessante escuta, 

aparentemente, as coisas, as vezes, no nosso Município é...tão muito ruins e eu, Anselmo, vejo, 

hoje, de ruim mesmo, aqui no nosso Município, é a falta de chuva, né? Não só aqui, e você é um 

cidadão que viaja, é...é em tudo que é lugar. Eu saí daqui e fui até o Entre-Ijuí, as lavouras 

enormes, de milho, completamente perdidos. O soja em fase do...de...vegetativa, sofrendo. Então 

isso sim, realmente, é problema. Falta de água nas comunidades, problema. Isso, realmente, é 

complicado e a gente sente, e não dá pra gente dize: eu sei o que que é isso aí por que, graças a 

Deus, eu não sinto isso aí. Não sou agricultor, mas a minha comunidade é, meus alunos de lá, os 

pais são. Então a gente sofre junto com uma situação igual essa. E esperamos que a chuva venha. 
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Então, quando falamos em coisas ruins, vamos lembra da falta de chuva e torcer pra que essa 

chuva venha. Mas, também, tem coisas boas, como o colega Jaques falou. Participação do 

governo federal, doação do governo federal, mas chegou aqui. Chegou aonde tem que chega, que 

é no Capão do Cipó. Questão da Saúde, problemas, eu acho que não é só aqui. Então eu volto, 

Jaques, depois nos meus três minutos pra gente pode tecer alguns comentários sobre os assuntos 

que foram tratados aqui como líder do governo Froner. Obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, 

Líder de Partido PP: Mas eu volto aqui  a esta tribuna, que bom que a presidente Dilma está 

olhando aqui pra, para Capão do Cipó. Três micro e uma retro escavadeira. Queira Deus que esta 

retro escavadeira seje para atender o pequeno produtor com o seus bebedouros, né? Tá fazendo 

falta já pro nosso Município. E, portanto eu também gostaria de... aqui acho que o secretário de 

Educação me permite, novamente, fazer um convite pra os atos inaugurais da escola Padre 

Nóbrega, do Entre Rios, que está, pra dia dezesseis, a partir das quatro horas da tarde, né? 

Certamente os meus colegas vereadores, comunidade do Entre Rios, prefeito Municipal, 

secretários, autoridade do Município estarão lá no Entre Rios pra ver o belíssimo refeitório e o 

cercamento da escola do Entre Rios, a qual foi feito na gestão do prefeito Froner. Eu quero aqui 

então fazer esse convite e convidar toda a comunidade de Entre Rios, como já frisei, e meus 

colegas vereadores e as autoridades. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que não vejo 

maldade na Secretaria da Saúde. Vejo uma equipe competente, uma equipe de exemplo, por parte 

da nossa secretária. Olha, belíssima secretária, não desfazendo do meu querido e amigo Renato 

Bender, que foi um exemplar secretário daquela pasta lá, também. E a nossa secretaria... Eu não 

vejo o colega Franklin ali. Não vejo. Nunca vi ele ali. Não sei, né? Eu acho que, talvez, seja uma 

injúria, uma calúnia que estão falando da nossa competentíssima secretária de Saúde do 

Município. Muito obrigado, né? E volto terça que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de 

Bancada PP: Eu quero aqui, seu presidente, reforçar até as palavras do colega Jairo. Realmente 

colega Jairo, tem que fazer, é... a Secretaria da Agricultura, um cadastramento sim, é... vereador... 

De quem, realmente, necessita pra atender essa patrulha agrícola. Eu acho que isso aí deveria de 

ser a primeira coisa quando o secretário tiver assumido, deveria ter feito. É a minha sugestão. E 

tá... se encontra aí o secretário aí, hoje. Também, eu queria comentar aqui, e vou ter que falar, 

vereador Jardim, e aproveitar o Anselmo aqui. Eu acho, vereador Jaques, pra mim, é uma das 

grandes secretarias hoje, é o orgulho do Capão do Cipó hoje, a Secretaria de Saúde. Não por que 

é a Lisiane que tá lá, Renato. Mas tu começou, secretário Renato, a... lá com umas pessoas, que 

eu vou citar o nome aqui, e tu vai me dar razão. Começou contigo. Fazia aquele plano com o  

hospital de Cruz Alta: Alcioni, seu Rogério, Alemão e agora tá, ainda, a dona Cristina. Vereador 

Jaques, eu acho que o senhor foi injusto com a sua colocação. Eu acho que alguma coisa chegou 

mal pro senhor. Por que essas pessoas aqui faz mais de oito anos, vereador Jardim, que estava na 

fila de espera. E hoje estão em casa se recuperando e feliz. Não é, secretário Renato Bender? O 

senhor sabe, começou com o senhor. E hoje a Lisiane terminou. Então a gente tem que 

reconhecer. As coisas quando tão certa, tem que ser falada. E também quero agradecer aqui, um 
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abraço à comunidade do Carovi, pela belíssima festa da Nossa Senhora de Fátima, realizado no 

domingo naquela comunidade. Um abraço ao Robertinho e à sua diretoria. A todos, um bom fim de 

semana, uma semana à todos... E sucesso. Muito obrigado.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Volto, senhor presidente, com a indicação zero oitenta e um que 

eu fiz, pedindo que a Secretaria de Assistência Social destine a assistente social pro Carovi, visitar 

as famílias necessitadas daquela localidade. Que lá também tem famílias que necescistam... 

Necessitam de cestas básicas, pelo menos de dois em dois meses. Como a dona Julia Assunção, 

dona Erci Lopes de Oliveira, Marilei Klepler, senhor Emitério, Angelita. Então que faça essa visita e 

destine o quanto antes, por que eles sofrem, sofrem pra conseguir o seu alimento do dia a dia. 

Quero aqui também, senhor presidente, fazer um pedido à Secretaria de Obras, a limpeza na 

cidade. Lá no bairro Santo Antônio começaram, tudo bem, eu pedi a semana passada aqui. E aqui, 

hoje, me ligou também o senhor aqui do... Do bairro próximo à cooperativa, antes do trevo, à 

esquerda, tem uma aérea verde da... Do município ali, está um brejal. E eles estão pedindo, então, 

que ali também seja feito alguma roçada. Falando das audiências públicas, a gente fica triste, né? 

Tivemo audiências públicas aqui, importantes, e quase ninguém veio, né tchê? O plano ambiental 

municipal, veio o secretário do Meio Ambiente aqui, fazer ontem uma explanação total. Todo 

mundo tinha que estar aqui. Quem é que estava? Meia dúzia de pessoas da comunidade e os 

interessados da Secretaria do Meio Ambiente, né, e alguns vereadores. Também senhor 

presidente, da LOA hoje, a mesma coisa. E aqui, colega Rodolfo, não posso deixar passar, hoje, 

sem dizer que é o dia de Santa Luzia. O dia... a santa protetora da visão, né? Tem uma história tão 

longa dessa Santa tão grande, que ela, antes de morrer, arrancaram os olhos delas... dela, e ela 

voltou a enxergar. Então, é a protetora das pessoas com deficiência visual. Muito obrigado, até 

terça que vem, um grande abraço a todos. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, 

Representante de Partido, PT: O vereador Ibanez e o vereador Rodolfo falaram da Secretaria de 

Educação, é... aliás desculpe... da Saúde, eu não tô falando de funcionário, nem de médico, nem 

de enfermeira, nem nada. Por que eles, simplesmente, a maioria que tá lá são concursado, tão lá 

por capacidade própria. Mas quem manda na secretaria é o seu Franklin, e pronto. Ele liga todo o 

dia: “Faça isso, faça aquilo”! E muitas coisas acontece quando ele diz: “ Ó, faça isso pra tal fulano”, 

que fazem. Essa é a realidade! Eu também tava... nóis tava na LOA, hoje de tarde, eu fiquei 

preocupado. O orçamento do Capão do Cipó ta aqui ó: onze milhões e setecentos. Afolha tá aqui ó, 

eu tirei secretaria por secretaria: Cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil com cento e dois 

reais. Se isso não dá cinquenta e poucos por cento, me provem o contrário. E daí vão investir no 

quê? Vai sobrar pra quê? Se não é dinheiro que vem do governo federal, quem é secretário sabe 

disso, principalmente na Educação que tem que aplicar vinte e cinco do recurso do município, e 

mais o dinheiro do governo federal que vem, e na saúde que é quinze por cento do recurso do 

município, e mais dinheiro do governo federal, meus filho eu queria ver o que que ia acontece. Por 

que o nosso município é grande. É o município que mais arrecada na nossa região aqui. E se 

sobra? Nóis tava discutindo ali com os vereadores e secretário antes, de tarde, um milhão e 
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seiscentos e poucos mil em todo o nosso... pra investimento no nosso município. Vão fazer o que 

com isso? Então a gente fica preocupado. E eu se eu tocar de falar aqui, eu falo, e o cara que vier 

me questionar me questioneie, então. E me prove o contrário! Meu muito obrigado, devorvo a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Eu quero, 

retornando presidente, até elogiar o colega Jairo, que eu estou tendo um curso sobre todos os 

Santos, né? Isso é importante. Muito obrigado. E vocês em casa também, né? Sabe, a gente fica 

feliz com isso. Importante. Realmente é importante. E... e falando bastante sério, é... a saúde, se 

tivesse problemas, poucos problemas, ou não tivesse problemas, seria uma exceção, não é 

Renato? Então, se alguém manda ou desmanda, a verdade é que lá as coisas acontecem. E isso  

nós temos que erguer as mãos, por que qualquer folha de jornal, qualquer jornal que você abrir, é o 

caos da saúde. E isso no Capão do Cipó, está muito longe de acontecer, muito longe. E vou voltar 

a oito anos, nunca teve caos na saúde do Capão do Cipó. A... né? Temos a colega que foi 

secretária. Então não podemos fazer terra arrasada. E o Anselmo tá aí, é motorista, e sabe muito 

bem. Problemas tem? Eu sempre digo, e eu já tô ficando repetitivo. Tem problemas, mas tá 

andando. Gastando mais que os quinze. Questão dos ônibus, questão da retro, questão dos... das 

verbas federais que chegam no município. Que bom, que bom que chegam. Com isso faz baixar a 

questão do investi... da... do orçamento pra folha de pagamento. Nunca vai acontecer, eu acredito, 

de não ter nenhuma verba, de não ter nenhuma emenda, de não ter nada disso. Então, vamos 

apostar e vamos nos unir, que nem a presidente Dilma. Não tá olhando se o Osvaldo Froner é do 

PP, se o prefeito não sei de outra cidade é do PMDB. Ela tá lá, hoje, escolheu cento e poucos 

municípios pra receber uma retro.Mandou três ônibus aqui pro Capão do Cipó, sei lá por que 

cargas d’água. Deve ter aparecido lá no... no...no...no...nos...nos...no... Me fugiu a sigla agora 

aquela, né? Entendeu? Então, ou ofício, de repente, do nosso colega secretário. Isso é bom. Então, 

essas cosas tem que acontecer numa comunidade, por que nós moramos aqui. E vocês que tão 

em casa, devem...devem perceber. Tchê, tão mandando coisa, que bom! Se é graças ao... ao 

colega Jaques, mas isso é melhor ainda. Vocês analisem, por exemplo, se ano que vem, é... vários 

pedidos, por parte do vereador, que venha pro nosso município, que se for outro prefeito que vai 

governar, se for o prefeito Froner reeleito, ou seja lá quem é que vai ser prefeito que vai governar, 

vai administrar coisas pra comunidade. Então, a cada cosia nova que chega aqui, a cada máquina, 

caminhão que chega aqui, nós temos que erguer as mãos pro céu e agradecer. Alguém tá agindo, 

e que bom que isso aconteça, por que nós que sonhamos Capão do Cipó, e trabalhamos, tô 

encerrando... Trabalhamos pela emancipação, nós nunca sonhávamos em chegar tão longe, em 

tão pouco tempo. Isso é muito bom pra nossa comunidade. Muito obrigado. VEREADORA  

REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Realmente eu acho que esse ma...essa ma... esses 

ônibus e essa máquina veio pra cá, realmente, eu acho que a pedido do vereador Jaques. Por que 

quando, hoje, na parte federal, é o PT que governa, e na parte estadual, eu acho que o Jaques tem 

mais é que se empenhar e pedir aos deputados dele pra que venha as coisas aqui pro nosso 

município. E quando vem, é muito bem vindo, obrigada, e vem de encontro às necessidades do 
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nosso povo. E cada vez há de melhorar mais, independente de sigla partidária. E a respeito da 

Secretaria de Saúde, o que eu disse aqui não é nada contra a secretária, inclusive é minha amiga 

particular. O que eu falo aqui, é que da Secretaria de Saúde, lá não tem nada do que eu não saiba. 

E que é difícil, eu sei, o amigo ali, ah Bender sabe, também, que é muito difícil. Eu acho, que de 

todas as secretarias do município, é a mais difícil de trabalhar. Por quê? Por que a gente lida 

diretamente com a saúde da pessoa. E quando alguém tá doente, um filho, um pai, a pessoa perde 

o controle, perde a noção do respeito em qualquer hora. Mesmo se for com a gente, a gente 

também. E conseguir essa cirurgias que estava atrasada, sim, que eu fui secretária e não consegui, 

mas que batalhei muito. Mas pro nosso município foi excelente. E tomara Deus que o ano que vem 

se possível muito mais, e chegar ao índice zero, de cirurgia em fila de espera. Só que, conseguir 

essas cirurgias que é caríssima, importante, e não conseguir um raio X, também a conta ... a coisa 

fica meio contra-balanceada. Se as coisas fáceis, que se  paga com orçamento próprio, que Capão 

do Cipó tem dinheiro pra pagar, não está sendo conseguida, eu acho que a secretária tem que 

reavaliar um modo de, talvez de distribuição, ou tem que fazer uma seleção, por emergência, uma 

sugestão, não sei. Mas que o povo tá se queixando, tá se queixando. Não tô inventando. Pode 

perguntar aí. Era isso eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente, e voltando aqui, rapidamente, quero dar os 

parabéns ao nosso ex-prefeito Serafim, pela boa ação que fez. Todo mundo conhece o pessoal da 

Velocross aí. E o pessoal da Velocross, e quero aqui dá os parabéns ao... ao pessoal, o Dário, o 

Leandro, ao Maurício, estavam sem local pra fazer sua pista de corrida, e foram à casa do ex-

prefeito, cedeu, emprestou uma área ali, ao  fundo do CTG pra organizar os eventos aí do 

Velocross do nosso município. Então tá de parabéns, agradecer em nome da ca... deste vereador, 

dar os parabéns pela essa atitude. Sobre a linha de ônibus, vereador Antonio, eu quero abordar o 

seguinte: além da prefeitura ,além da câmara, nós temos que envolver o comércio local. E o 

comércio local eu falo, também, as agências bancárias. Tem muita gente que tem conta, hoje,  

bancária em Santiago, em Jóia, em outros municípios,  porque já é de costume, ela tem esse 

costume. Então a pessoa não vai compra, ela vem compra aqui. Ela compra fora.Então esse é o 

problema. Tem que reunir a  sociedade do comércio, tem que ir na comunidade e conversar qual é  

os dias, qual é a melhor forma, ou seja, se a prefeitura, hoje, contrata  um ônibus  amanhã pra  ir lá  

pro interior, não vai dá certo. Isso tem que ser um trabalho em conjunto, envolver a todos. Isso é o 

principal. Já tentamos uma vez e foi feito errado, e não deu certo. Se o comércio local não se 

envolver com isso, não vai dar certo. Conscientizar,  ter uma campanha de todos os grupos. E uma 

coisa que me preocupa, e eu quero encerra dizendo o seguinte: eu, várias vezes, questionei aqui 

tchê, cinquenta por cento da nossa arrecadação  tá indo com folha de pagamento, tchê. Várias 

vezes eu questionei e vou seguir questionando, tchê. E eu quero dizer o seguinte: vai chegar um 

tempo que nós vamos se arrepender dessas contratações, excesso de CCs,  mal gestão da 

administração na área pessoal. Isso eu digo! Isso vai ter consequências lá na frente, presidente. 

Então era isso, presidente. Meu muito obrigado. Após o senhor Presidente, em exercício, convida a 
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1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 024/2011, da secretaria 

do Meio Ambiente, solicitando empréstimo Plenário e convidando os vereadores para audiência 

pública, dia 12 de dezembro de 2011, às 09 horas, para tratar sobre debate e aprovação do Plano 

de Qualificação Ambiental do Município de Capão do Cipó. OFÍCIO 048/2011, da Secretaria de 

Administração, enviando Leis do número 534 a 556/2011, Leis Complementares 003/2011 e 

004/2011 e Decretos de número 029 a 069/2011.  INDICAÇÃO 079/2011, do vereador Ibanez 

Garcia ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 080/2011, dos vereadores Ibanez Garcia e Antonio 

Jardim ao prefeito municipal. OFÍCIO 175/2011, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, 

convidando para formatura do 3º ano do Ensino Médio, dia 17 de dezembro de 2011, com início às 

21 horas, no ginásio da Escola Julio Biasi. INDICAÇÃO 081/2011, do vereador Jairo Charão ao 

prefeito municipal. INDICAÇÃO 082/2011, do vereador Ibanez Garcia ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 083/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal.  OFÍCIO S/Nº, da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus, convidando para Confraternização de encerramento do ano 

de 2011 da Igreja, dia 21 de dezembro de 2011, a partir das 19:30 horas, no CTG Gumercindo 

Saraiva, com a presença da Banda Dois, Três, Um da ADHONEP.  OFÍCIO 049/2011, da 

Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 067/2011. PROJETO DE LEI 067/2011, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel que menciona e dá 

outras providências”.  OFÍCIO 050/2011, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 

068/2011. PROJETO DE LEI 068/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito especial e suplementar no orçamento do exercício de 2011”. Após o 

senhor presidente, em exercício, convida para discutir e votar: EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI 

063/2011, do vereador Jaques Freitas, modificando o Artigo 7º, Inciso I, aprovada por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 063/2011, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Capão do Cipó – RS para o exercício econômico financeiro de 2012 e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. 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”, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Erico Rosado contra, vereador Antonio Jardim 

contra, vereador Jairo Charão contra, vereador Diego Nascimento a favor, vereador José Rodolfo 

de Brum a favor, vereadora Regina Weidmann contra, reprovado por 05 (cinco) votos contra e 02 

(dois) votos a favor, após debates entre os vereadores.  Após o senhor Presidente, em exercício, 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 20/12/2011, 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, 13 de dezembro de 2011. 

 

 

 


