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ATA N° 03/ 2011 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro 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 02/2011, da Sessão Ordinária do dia 1°/02/2011, 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 DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, jurídico dessa Casa doutor 

Gustavo, secretária. As duas secretárias, a Ana e a Silvane, Carine, o presidente do CMD 

seu Anselmo, o Adair coordenador da secretaria de educação, o Emerson do Folha, o 

Alemão, o Leandro representante da rádio Cipoense 87,9. A minha esposa, o esposo da 

vereadora Regina. Meu boa noite a todos, e as crianças que estavam aí, meu boa noite a 

todos.em primeiro lugar, presidente, começo falando, agradecer a Deus pela chuva que teve 

um bom agrado as agricultores do nosso município, que estava fazendo falta a todas as 

lavouras, aí, pra dá uma safra, como se diz, de bolso cheio. Isso é uma grande, como se diz, 

a chuva veio na hora certa. Deus olhou pra nós, e graças a Deus, temos que agradecer a 

Deus por essa chuva. Também, quero pedir, senhor presidente, e eu como Líder de Governo, 

na terça passada, que eu disse que o que eu pudesse informar eu ia informar. O que eu não 

soubesse eu ia tirar informação do prefeito, a colocar aos meus colegas vereadores. Então, 

colega Jaques, questionou sobre a água do assentamento. Eles tão... o prefeito me colocou 

que eles vão fazer essa água, que não começaram, ainda, por que tinha mais umas água 

atrasada pra fazer. Que eles vão fazer. Que eles tão providenciando essa água. Sobre as 

ponte, também, nos assentamento, foi feita a licitação, só falta as madeira chegar pra dá 

início a essas ponte que...que tem que fazer. Então, o prefeito me garantiu que nenhuma 

criança vai ficar sem ir ao colégio. Que as ponte vão ser feita pra ajudar a comunidade do 

nosso município. Também tenho aqui, senhor presidente, um convite pra fazer a todo o povo 

cipoense, aos nossos colegas vereadores, minha colega vereadora, ao povo, do baile da 

nossa rádio Cipoense que será dia...sexta-feira, dia onze. O primeiro baile da cuca e da 

lingüiça. Então quero deixar aqui o meu convite a todo o povo cipoense, que venham 
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participar desse grande baile com a Banda G10. Também quero parabenizar, aqui, o seu 

Leandro, da rádio, aqui, que hoje está completando quatorze anos de casado. Parabéns 

Leandro, leve essa mensagem ao senhor e a sua esposa. Também, aqui, o Emerson do 

Folha Regional, está de aniversário hoje. Parabéns Emerson, esse grande amigo e 

companheiro de tempo aí, que tá acompanhando os nossos trabalhos, aqui, que são 

colocados no jornal e que faz a matéria do jornal, aí. Então fica o meu agradecimento a esse 

grande jovem. Hoje só esperemo a festa dele, né colegas? Não sei aonde que vai ser? Se vai 

ser em algum restaurante aqui do nosso município. O Emerson. Diz que hoje a festa é por 

conta dele, depois da Sessão. Então seria isso, meus colegas vereadores, até meu tempo de 

liderança. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor 

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

nossa saudação. Presidente, vou ir numa reivindicação que o meu vereador, meu colega 

vereador Jaques falou, semana passada, o problema da água lá no Nova Esperança. Que é 

um problema sério, mas não deixa de ser o único problema de água no nosso município. E, 

hoje, eu vou abordar o assunto da água que abrange, lá, o Rincão dos Vieira. Quem não 

sabe abrange lá do seu Jota Becker, lá do Ronaldo, vem no Paulinho Nascimento, tá aqui o 

Anselmo, e abrange a localidade do seu Lucídio, do seu Jairo, e de vários moradores daquela 

região. Quero falar aos colegas, ainda bem que hoje choveu, no final de semana nós 

estávamos lá conversando com eles, e eles relatando a precariedade da qualidade da água. 

E da falta de água que eles estão passando, e ao mesmo tempo nós temos um poço, lá, 

perfurado, que foi feito por um geólogo, totalmente legalizado, e, entretanto a rede de água 

não é instalada. Já faz datas, já faz dois anos, que aquelas famílias estão lá enxergando o 

poço d’água, feito, e, entretanto a rede de água não sai. Então a gente vem fazer essa 

reivindicação, e eles pediram pra solicitar o apoio dos colegas, da necessidade da instalação. 

É das poucas regiões que ainda falta uma rede encanada, de água potável. E não tem por 

que aquela região não merecer. É um povo trabalhador, que vive honestamente e necessita 

de uma água de qualidade. Não poderia, também, de deixar de fazer uma saudação especial 

aí, aos organizadores, a comissão que administra a rádio comunitária. Nosso amigo Leandro, 

que se faz aqui presente. Dar os parabéns pelo trabalho, em nome do Leandro e do Roberto, 

pela brilhante organização da nossa rádio comunitária, a rádio Cipoense. É importante e já 

aproveitar e convidar a todos, pessoal, pro nosso baile com a Banda G10, o baile da cuca e 

da lingüiça, na sexta. Todo mundo é importante tá presente. É o baile da nossa rádio 

comunitária, em benefício da aquisição dos móveis da nossa rádio. Mas, presidente, eu quero 

encerrar com um fato triste, digamos assim. Nós que somos legisladores, de uma maneira 

geral, primamos pelos princípios da administração pública: a moralidade, a eficiência, a 
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honestidade, a probidade administrativa. E corre o boato, caros colegas, de vento em popa, 

no nosso município, que nós temos funcionários em pleno  horário de expediente na praia 

descansando. É um fato que mancha a qualidade dos nossos servidores, e isso não pode 

ocorrer. Então a gente vai buscar informações com relação a isso, se esse fato procede, e 

saber qual é a atitude que nós vamos tomar. É injustificável um funcionário que recebe salário 

dos contribuintes. O vereador Jairo faz um aparte: Um funcionário CC, que tem que dar o 

exemplo. O vereador volta à palavra: Um funcionário CC, que é o que corre aqui no 

município, que deve dar o exemplo pra todos os concursados. O Vereador Sergio faz um 

aparte: O... eu falei com o prefeito, ele disse que esse...que essas...se algum vereador 

falasse, aqui, que o Christian tava na praia com o Ibanez, ele vai trazer os comprovante. Que 

ele tá indo, amanhã, pra Porto Alegre, e disse que vai trazer os comprovantes dessas diária. 

O vereador volta à palavra: Eu até nem queria abordar o meu colega vereador Ibanez. 

Vamos aguardar, colega, o ponto, as informações que o executivo vai nos enviar. Então nós 

vamos usar, vamos ir pela premissa de esperar as informações. Não vamos levantar nada. 

Até nem quis citar nomes de quem estava lá, pra evitar boatos. Nós queremos informações, 

só isso. Por que é a nossa função como legisladores. Nós somos...a principal função do 

vereador é fiscalizar os atos da administração pública. Era isso, meu presidente, e até terça-

feira que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador não se faz 

presente, sendo que o Presidente disse que o mesmo trará comprovante de sua falta, após o 

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

nobres colegas vereadores, vereadora, munícipes que nos honram com as suas presenças. 

Aqui o representante da nossa rádio comunitária o Leandro. O representante do jornal o 

Folha. Meus parabéns a vocês, pelo aniversário de casamento do Leandro e o aniversário de 

nascimento do Emerson. Senhor presidente, eu vou ceder um minuto do meu tempo pra 

vereadora Regina. Senhor presidente, sobre esse fato aí, lamentável, que está ocorrendo, e, 

acreditamos que o prefeito não só vai trazer, como ele deve prestar conta pra nossa 

comunidade, pra nossa Câmara de vereadores, pro povo cipoense, do que está ocorrendo 

com os funcionários dele, CCs dele. Pessoa de confiança dele. Se a dois dias não vem 

trabalhar na prefeitura, aonde anda? É bem diferente esse governo mesmo, do que o do 

passado, não é? Que antes de saírem viajar, era diferente mesmo, o seu Serafim perguntava: 

“Aonde tu vai? O que tu vai fazer? Traz o convite, aqui, da tua viagem, vamos analisar se tem 

fundamento ou se não tem. Senão, não te libero pra ti viajar”. Assim se procedia. Hoje, eu 

acho que tá a Deus dará. Por que o ‘cara’ sai, né, nem sabe se está, ou não tá. A dois dias 

que não vem na prefeitura. Ele deve saber. Tivesse ligado pro ‘cara’ pra saber aonde é que 

anda, por que não veio? Vamos esperar, mas eu tenho...eu tenho certeza que isso aí vai dar 
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muita...olha, é brincadeira a audiência que vai dar nos jornais, em televisão. Tomara que a 

RBS não pegue eles lá. Senhor presidente, eu venho aqui, novamente, reclamar da água da 

dona Vilma e da dona Elma, ali no Entre Rios, quem vai pro Entre Rios. É brincadeira isso, e, 

ainda, o coordenador do DEMAC vai lá levar a água pra dona Vilma e, ainda, destrata a 

mulher. Que eu já reclamei desse ‘cara’, aqui ó, é mal educado, não tem postura pra assumir 

o comando de um departamento de água do nosso município. Não tem. Por que ele chegou 

lá e disse que não tinha obrigação de levar água pra eles. Pra dona Vilma, pro Dajo, pra dona 

Elma, por que nem hidrômetro eles tinham. Engraçado, se ele é o coordenador do 

departamento d’água, por que ele não tem hidrômetros? Se ele não colocou, ele que coloque. 

Agora dizer que eles...que ele não tem obrigação de levar água pra elas. Isso é um desaforo 

pra um munícipe, tchê. A administração tem que ajudar. Agora, deixar o ‘cara’ chegar a esse 

ponto de ir lá desaforar os munícipes do Capão do Cipó, pelo amor de Deus. Vamos 

solucionar isso, presidente. Converse com o prefeito, e que ele tome providências sobre esse 

rapaz. Aqui, também, eu quero falar, que ontem, ali no Rincão dos Palharini, um senhor 

precisou a ambulância. Não tem nenhuma, por que não foram buscar o rapaz. E, se ele ligou 

era por que ele precisava. E o que tá fazendo essa ambulância na frente da prefeitura? É Ra 

bonito/? Só pode ser. Agora diz que tem que esperar chegar a outra, por que tem que 

emplacar as duas junto. E as três quebradas que tem, que não tão atendendo o povo do 

Capão do Cipó? O que tá acontecendo? A nossa saúde tá virando um caos. Infelizmente é 

isso que tá acontecendo no Capão do Cipó. E o que vai ser de nós, daqui pra frente? Essa é 

a pergunta. Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, jornal o 

Folha, aos funcionários, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero só... que o 

Diego me falou que falou com o prefeito na rede de água, que diz que iam fazer agora no que 

desse. Diego, não precisa. Eles já começaram na quinta-feira. Foram lá fazer por que eu 

disse que ia pegar seis pessoas, que nós tinha e nós ia na Promotoria pública. Eu não sei se 

o prefeito tem medo de Promotor ou não queria fazer as coisas. Por que lá o pessoal, tinha 

gente pegando água num banhado lá, era preta, suja aquela água. Eu fui numa casa, não 

tem fundamento. Deixamo o dinheiro desde junho pra fazer o encanamento de água. Eu 

quero, também, falar do campo de futebol, que veio esse dinheiro, e se eu não me engano, 

foi em agosto, cento e sete mil, e, até hoje, não foi feito a licitação pra fazer a terraplanagem 

e as arquibancada, que veio o recurso do Ministério dos Esportes. Não sei se tão guardando 

o dinheiro pra bonito, ou o prefeito não sabe administrar nem dinheiro que vem de fora. 

Senhor presidente, na rede de água não dá nem pra falar mais, por que na Sepé Tiarajú, no 

seu Darci, na dona...tem o Trevisan, o Henrique, tem o Carlinho, a Ana Maria, também, é um 
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caos lá. Pra vim, alguém tem que fechar o registro lá embaixo, pros outros conseguir água. 

Não sei o que acontece, por que o DEMAC tem quatro pessoas e nunca, ninguém...problema 

de água, sempre, sempre tem.eu não entendo isso aí. O seu Bender pedi pra mim falar: 

“Jaques, eu não peço mais pros meus, tem que pedir pros outros, pode ser que façam”. Tem 

uma descida aqui na casa dele, que ele disse que vai quatro carga de pedra. E ali tem 

criança que vão pegar transporte logo, logo. E ele disse que não sobe. Que fosse possível a 

secretaria de obras colocar quatro cargas de pedra, logo aqui no descer, aquela subida ali, 

que é chão, e até hoje não foram fazer, e ele disse que já pediu umas quantas vez e não 

adianta pedir mais. Presidente, essa aqui é piada. Vamo vê se o prefeito vai ter coragem de 

ao menos descontar os dias que o ‘cara’ não veio trabalhar, do salário, e eu quero pegar o 

contracheque dele, aqui. Por que se ele tem dinheiro pra pagar diária de um ‘cara’ lá em 

Itapema, que diz que a temperatura lá tá trinta e dois graus, ventos ao leste. E dize que é pra 

Porto Alegre, levar projeto. Isso é fria. Isso é....olha...nós vereadores, aqui, semo o quê? Por 

que é a população que paga o nosso salário. Isso fica até feio. Se o prefeito pegar um pé pra 

soltar o Christian, que tá pra Itapema, junto com o vereador Ibanez, que diz que tá pra lá pras 

praia. Agora...o prefeito vai pra Porto Alegre leva projeto. Tirar diária. Isso é...olha, não dá 

nem pra falar. Por que o ‘cara’ se sujar, uma coisa que... o prefeito assinar diária pra um 

‘cara’ de duzentos reais. Se tem capacidade pra duzentos, imagina o resto? Daí um motorista 

pra levar o pessoal pra Santa Maria, vocês não tem, ou não querem pagar o que é 

necessário, o motorista. A mesma coisa o vale-refeição que fizeram, que disseram uma coisa 

e os funcionários ganharam outra. Isso é de doer. Por que se é dinheiro público, é de todo 

mundo. Igual no posto, teve um ‘cara’ que disse que veio três vez, por que diz que a perna 

dele tava doendo. Foi olhar tinha remédio vencido do ano passado, tinham dado pra ele 

tomar. Diz que ele veio, agora, e pegou outro, dezenove comprimido, por que tinha que levar 

esses aqui, chegou lá tinha vencido mês de janeiro, também. Ele disse: “Mas o que tão 

fazendo, meu Deus”! O vereador Jairo faz um aparte: A esposa do seu Alceu Ávila, o Alceu 

teve que pagar diversos exames pra ela, por que não deram no posto. O Vereador volta a 

palavra: e diz que o município tem dinheiro. Mas tão fazendo o quê, com o dinheiro? Diz que 

pra o ano que vem nas eleições. Mas é o ditado aquele né: “Quem bate não lembra, quem 

apanha jamais esquece”. Tem uma música, antiga que fala isso. Por que hoje na coisa 

pública, primeiro tu arrecada pra depois gastar. Mas se tão arrecadando e não tão gastando, 

tão fazendo o quê?. E o pessoal aí pagando o pato. Essa é a verdade. Muito obrigado e 

devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, e esse povo que está nos acompanhando 

aqui, principalmente, já que hoje é, conforme o Leandro colocou, é a estreia nossa na 87.9 
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Cipoense, rádio Cipoense FM, a nossa rádio comunitária. Então vocês ouvintes que estão 

nas suas casas, como o Leandro colocou, hoje é um teste, que ele vai fazer. Vocês estão, 

estarão, daqui a pouco, acompanhando a Sessão que, agora são seis e meia, logo depois vai 

chegar na casa de vocês. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de me dirigir a todos 

os ouvintes, e aqui, vocês aqui também, da rádio, e, de público, parabenizar o Roberto e o 

Leandro, o Leandro e o Roberto que encabeçaram, lutaram, juntamente com uma equipe, e 

conseguiram a instalação de uma rádio comunitária. Eles, e o Leandro, o Leandro trabalhou 

conosco lá na escola, contava passa a passo, pra gente, como é que era a tramitação desse 

processo e das dificuldades da criação de uma rádio. Quando ela chega bonita e redondinha, 

com som forte, e boas músicas, informações, por trás disso teve um grupo de pessoas que 

acreditou, trabalhou e conseguiu que essa rádio é...fosse ao ar. Certamente já sofreu 

boicotes, e isso faz parte do jogo. Geralmente quando o pequeno quer crescer, os grandes 

não deixam. Mas, certamente a comunidade e a rádio vai contar com o respaldo de todo o 

povo do capão do cipó, toda a comunidade cipoense, por que ela é uma rádio da 

comunidade. Vai lutar, juntamente, com quem dirige a rádio, para que ela mantenha-se no 

nível e nas condições e no tipo de programação, que ela vem apresentando. E fica, de 

público aqui, pra vocês, diretores da rádio, que virasse, um pouquinho, a antena lá pro lado 

do Carovi, lá nós não escutamos a rádio. Nós lá estamos é...sem o som da rádio. Pegamos, 

lá, a rádio da Bossoroca e não pegamos a nossa. Então, esse problema, certamente, vai ser 

sanado. Eu quero parabenizar o nosso prefeito, apesar de tudo que foi dito aqui, pelas 

nossas estradas. Eu hoje no Carovi, com exceção ali no seu Elin Cardinal, que tão 

espalhando as pedras, se precisar andar de moto daqui a Santiago, vai. Coisa que eu andei 

muitos anos de moto e tinha dificuldade. Nunca as estradas, nunca, a estrada do Carovi, 

nunca, esteve tão boa, tão em condições, que nem agora. Parabéns ao Serginho, tão 

contestado. Parabéns ao Luiz Henrique, contestado também pelo serviço, mas agora nós 

temos, daqui uns dias, estradas lá no Carovi. E isso a comunidade agradece. Quando tem 

estrada aí não tem problema na saúde, não tem problema na educação, problema nenhum, 

as pessoas conseguem chegar. Quanto a polemica, eu não sabia quem era o cidadão, aí, 

que tá na praia com diária. Eu duvido. Mas, se for o caso de ter que, aqui nessa Tribuna, 

Anselmo, eu dizer o contrário, eu vou dizer o contrário. Mas, já aconteceu que alguém foi pra 

praia aqui, nessa administração passada, e levou até a chave do cofre. Eu sei que aconteceu 

alguma coisa parecida. Então, eu duvido que isso tenha acontecido, mas em outra ocasião foi 

pra praia e levou a chave do cofre. Então vai se repetir um fato, né, e que...mas, certamente, 

principalmente vocês que estão em casa nos ouvindo, se eu estiver errado, eu vou falar aqui, 

e vou dizer aí, né, que a coisa, realmente, né...por que se foi da maneira que os colegas 
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colocaram aqui, certamente, tá muito errado, e, o prefeito deve pedir a cabeça de quem fez 

isso. Certamente, é isso que ele vai fazer. Pelo menos é o que eu acredito, né. Por hora é 

isso, presidente. Eu só vou reforçar o convite para que possamos é...vir todo mundo no baile, 

sexta à noite né, eu acho que é uma coisa que é pra nossa comunidade, que é pra nossa 

rádio comunitária e que as pessoas se envolvam. Se eu puder trazer mais alguém lá de 

Santiago, junto comigo, certamente eu vou trazer. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa tarde 

senhor Presidente, colegas vereadores, população aqui presente, em especial a nossa 

querida rádio Cipoense 87.9. eu como eu tenho um monte de coisa pra falar, hoje, e...meu 

tempo é curto, eu vou direto ao assunto. Ah... Colega Rodolfo, já é a segunda vez que tu fala 

a respeito dessa chave, que foram viajar pra praia e levaram até a chave do cofre. Eu vou 

tomar por capricho e ver isso aí. Por que eu não acredito que uma pessoa foi e levou a chave 

do cofre. Mas pelo menos ele deveria tá em férias, e não em horário de expediente, como o 

atual funcionário. E as estradas do Carovi tão boas. Mas, também, com oitocentos e quatro 

mil reais, tem que tarem ótimas. Receber o dinheiro e não trabalhar é só o que falta. Ah... Eu 

tive, também, em Santa Catarina, esses dias, e peguei um jornal de lá. Força d`Oeste é o 

nome do jornal, e...fala a respeito da educação. Ah... É um município chamado Mondaí, 

recebeu cinco micro-ônibus. Ah... Tá inscrito pra recebe sete. Até eu queria comentar isso 

contigo, antes, professor Rodolfo, puxa pro lado da educação. Mas não deu. Eu vou ler um 

trechinho aqui ó: “No dia 30/12 ocorreu a entrega oficial de cinco micro-ônibus do total de 

sete para o município de Mondaí, num valor de novecentos e trinta e seis mil reais, dos quais, 

trinta e seis mil são de contra-partida do município. Os veículos foram adquiridos através do 

Governo Federal e fazem parte do Programa ‘Caminhos da Escola’. A aquisição teve como 

objetivo principal, melhorar a qualidade e ampliar a frota de veículos do transporte escolar do 

município, proporcionando maior conforto e segurança aos alunos, principais beneficiados por 

este projeto. Somente os alunos podem usufruir deste transporte, obrigatoriamente destino à 

secretaria de educação”. Assim ó, esse município, a área dele, é duzentos e um quilômetros 

quadrados. O nosso município possui mil e sete quilômetros quadrados, talvez um pouquinho 

mais. A população lá é um total de oito mil, setecentos e vinte e oito habitantes. Alunos da 

rede estadual, mil duzentos e setenta e cinco alunos. Municipal em torno de mil alunos, e eles 

têm, também, uma APAE, que atende quarenta e dois alunos excepcionais, num total de mais 

ou menos dois mil, trezentos e dezoito alunos. Aqui fica a minha... A minha.... A minha 

pergunta a respeito do nosso setor de projetos do município. Nosso município é bem maior 

que o deles, necessitamos de, bem mais, transporte. Por que um município pequenininho 

desses recebe sete micro e nós dois? Assim ó, será, eu acho que é falta de eficiência no 
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nosso setor de projetos aqui do município. A gente tem que melhorar isso, por que aí está... 

Está visto a característica da falta, talvez, de capacidade dessa pessoa que tá a frente da... 

da... desse... desse setor aqui da prefeitura. E eu ainda, passou tempo, os anos estão 

passando, os meses estão vindo, e a prestação da feira do nosso município, logo já tá pra 

sair outra e até agora nada, aqui pros nossos.... Pros vereadores. Não foi prestado conta 

nenhuma. Eu acho que isso aí a prefeitura tem obrigação, quando nós assinamos aquele 

convênio que, nós não... Nós aprovamos, mas ele tava claro, escrito, que a secretaria da 

fazenda era responsável pra fazer a prestação de contas pro nosso município. E mais me 

indigna aí, o meu Pedido de Informação, que foi aprovado por nove vereadores, aqui. Que eu 

fiz o Pedido de Informação, pedindo o relatório da... Dos valores de diárias, do ano passado, 

do prefeito, vice-prefeito, secretários e CCs, todos os CCs. E me veio aqui da....da...do 

executivo, uma folha, um ofício, me dizendo pra mim acessar a internet. Me explicando passo 

a passo, ali, como que eu entro na internet pra saber, que tá tudo ali. Eu acho uma falta de 

respeito para comigo, uma vereadora. Por que eu não represento eu apenas, eu represento a 

população de Capão do Cipó, e isso é um direito de todos saber. Nem todos tem computador. 

Mas eu acho que o prefeito não entendeu, de novo, eu acho que nós vamos...vamos mandar, 

de novo, por que isso ano pode ficar assim, né presidente? Eu acho que o executivo, também 

tem....O Vereador Sergio faz um aparte: Com certeza, eu acho que ele entendeu mal isso 

aí, que mandou ali....você pediu especificadamente cada...cada uma, cada CC, cada uma de 

cada um. A vereadora volta à palavra: Eu acho assim, uma falta de respeito. Então ele que 

tome providência e trate de responder as perguntas, se não a gente, eu vou na Promotoria. 

Por que na Promotoria, talvez ele... ele responda. E quanto a esse, que tão fazendo...falando 

desse funcionário que está viajando em...em horário de expediente, na praia. E, pior ainda 

gente, recebendo diária. Isso é o cúmulo. Isso é caso de polícia. É caso da gente denunciar 

pra RBS, que a RBS gosta muito de pegar esses município que tem os vereadores, 

funcionários CCs, que viajam e vão se divertir enquanto tão gastando o dinheiro do povo de 

Capão do Cipó. Isso não pode ficar assim. Se for verdade isso aí, o prefito além de tá sendo 

incompetente com o nosso município, agora, ele está sendo corrupto. Isso não pode ficar 

assim, se for verdade isso aí. Mas eu quero acreditar que não seja verdade, por que ir pra 

praia em horário de expediente já não é certo, e, ainda, receber diária. Um tapando o sol com 

a peneira, tapando...puxando papel daqui e dali pra tentar enganar, ludibriar o povo. Isso não 

pode ficar desse jeito. É como eu disse, a administração não tá boa. Ele só não está sendo o 

que prometeu, e agora, ainda, vai ser corrupto? Não! Nós aqui nessa Casa, não vamos deixar 

passar em branco isso aí. E que eles não tentem enganar a gente falsificando e arrumando 

papel na prefeitura. Era isso e devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os 
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trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): Senhores 

vereadores, a Mesa, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Gostaria de 

falar aqui, que, sobre as pedras lá da dona Sandra, que foi...ela me pediu pra mim colocar 

algumas cargas, as duas cargas foi pouco, virou um atoleiro, graças a Deus, por causa da 

chuva. Daí que...eu já falei pro secretário, que, no abrir o tempo, se não chegar a de lá, ele 

vai com os caminhão daqui e carrega, se tiver aqui, e larga lá. Então já tá resolvido esse 

problema. E a estrada, colega Jardim. Colega Jardim sobre a...o senhor, hoje, tava me 

falando da estrada do Entre Rios, se acalme. Se acalme um pouco, pode esperar que 

também o pessoal tá terminando a de lá. Lá do Carovi, tá terminando, graças a Deus que não 

terminaram por causa da chuva. Essa chuva é melhor que...do que a estrada boa. Tá nos 

arremates lá, mais duas semanas por aí, por causa da chuva, agora, vai um pouquinho mais. 

Mas tava terminando e daí já vai vim tudo os caminhão de lá, que é bom que...que não fique 

dois caminhão aqui, a patrola lá, daí não fazem nem uma coisa nem outra. Assim, eu acho 

que o secretário, nessa parte, adquiriu certo, de botar o maquinário num lugar só. Tem dois 

rolo, tem tudo num lugar só. Foi de vereda que...nós, eu mesmo vim criticar aqui que não ia 

aprontar a estrada até...até o ano que vem. Lá no Carovi já tá se findando o trabalho. Então, 

era isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, comunidade que nos assiste na tarde abençoada, e uma noite. O Otaviano, lá do 

Entre Rios, veio hoje nos conduzindo de lá. Posso dizer pra vocês com muito orgulho, um dos 

grandes amigos que eu tenho, mesmo não...não posso considerar o Otaviano, que é gente da 

minha família, mas eu lá no Entre Rios, eu sempre digo, eu lá eu não tenho amigos, eu tenho 

a minha família. Lá todos somos uma família, né. Então o Otaviano é um dos amigos, que eu 

prendo o grito pra ele, mas, também, me coloco, assim que precisarem de mim, eu estou a 

disposição. Corrupto! Meu Deus do céu. Imagine só: corrupto! Bastante bárbara a Sessão da 

Câmara, né? Encascalhamento, lá no vereador Sergio, no Entre Rios foi feito, se Deus quiser, 

será também. Começando por lá por aquela estrada, passando pelo Entre Rios até a 377. 

Água, o pessoal da água, a pessoa do Robson. Eu vou falar aqui na pessoa do Robson. O 

Robson fez um trabalho de primeira linha no Entre Rios, uma educação fantástica, o trabalho 

do Robson. Eu não acredito que por que a dona Elma e a dona Vilma estão sem água. Será 

que o ano passado colocaram manga preta? Ou é cano PVC? Eu não to lembrado. Não estou 

lembrado. Não sei se não foi promessa política, água pra dona Vilma e pra dona Elma. 

Botaram o registro na estrada. O Vereador Jaques faz um aparte: É cano PVC. O vereador 

volta à palavra: Veja bem então, vereador Jaques, tudo bem que seje cano PVC, mas o 

registro ficou na estrada, cara. É só nós que estamos fazendo as coisas errado? Do passado 
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eles não lembram nada. Taparam o sol com a peneira. Eles não enxergam o passado, só o 

futuro. O registro tá na estrada, e me provem o contrário se não está na estrada. Já passei 

várias vezes lá e tá sempre quebrado, por que tá na estrada. Até, inclusive, comentei com o 

Robson, pra nós fazer a retirada daquele registro, pra beira do barranco, ou de uma forma ou 

de outra. Por que, as vezes, eu chego a água já tá aqui na ponte chegando de volta, né. 

Realmente, então o cano PVC, vamos ver o que tá acontecendo lá com a dona Elma. Água 

da Sepé Tiarajú: promessa de campanha. Promessa de campanha! Desviaram água daquela 

localidade por baixo do asfalto e botaram manga preta pro pessoal. E aí vem dizer que a 

água não está chegando no fulano, que a água não está chegando no beltrano, né. Isso nós 

temos que rever, esse trabalho de cano PVC na Sepé Tiarajú, naquela merecidas famílias, lá. 

Desvairam a água da Sepé Tiarajú pro outro lado do asfalto, por isso que o povo da Sepé 

Tiarajú está sem água, presidente. Ah! Por favor de Deus. Aí vem aqui com Miles e Miles 

coisas. Por que a administração do Froner... por que a administração do Froner é isso, é 

corrupto, e é isso. Meu Deus do céu eu não entendo mais, né. E ninguém enxerga o passado, 

né. Saúde, falar em saúde. Eu acho que a saúde do Capão do Cipó deu um grande 

levantamento. Vários exames. Saúde, carro não se para, ambulância não para, atendimento 

não para, aumento de exames, consultas. Se leva pra cá, se leva pra lá. É um absurdo, né. 

Então a coisa... não sei. É serviço da oposição, por que, realmente, a oposição tem que fazer 

isso. Por que eu fiz no passado, mas também a gente tem que enxergar as coisas boas. Tem 

muita coisa boa: aumento no Posto de Saúde, asfalto na cidade, conclusão da ligação 

asfáltica, se Deus quiser. Micro-ônibus, oito anos eu vi falar que compraram um. Compraram 

um micro-ônibus. Hoje nós temos dois, adquiridos por recurso do município. Então em oito 

anos eu vi um. Um micro-ônibus. E nós, em dois anos de governo, temos dois ônibus. Um por 

ano, mas ninguém enxerga, meu Deus. A administração Froner parece que tá tapada. Tem 

coisas boas e muitas virão. Se diz que se guarda e isso e isso pra ano de eleição. Vamos 

deixar a eleição de lado. Falta um ano e poucos meses pra nós bater na estrada, bater de 

casa em casa, não é agora, aqui nessa Tribuna lançando nome de fulano a prefeito, lançando 

nome de cicrano a prefeito. Eu acho que nós devemos é trabalhar com os pés no chão, aqui 

nessa Casa, e deixar pra mais adiante as eleições. Eu, sinceramente, acredito isso aí, né. 

Então eu quero dizer, presidente, que meu tempo é curto, por enquanto, ainda, não chegou, 

aqui, como Líder de bancada. Não sei se é eu ou o professor Rodolfo, né. Mas a gente 

continuamos aí a defender... O Vereador Sergio faz um aparte: De Partido. O Vereador 

volta à palavra: De Partido, né. Então a gente continua a defender não a administração, o 

povo de Capão do Cipó. Eu quero defender o povo de Capão do Cipó, mas com ética, com 

moral e com dignidade. Não com baixaria, chamando as pessoas de corrupto. Muito obrigado 
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e até terça que vem. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  

Senhor presidente, voltando a Tribuna, presidente, e eu gostaria de abordar um assunto que 

tá nos preocupando. Já abordei isso na semana passada. E eu gostaria de analisar com os 

colegas e, principalmente, com a comunidade . É uma  obra que veio muito bem, que é  a 

377, o acesso a 377 aqui pela Juvenal Garcia, onde as pessoas têm o costume, pegaram o 

costume de fazer caminhadas ali. E a gente vem notando, nos últimos dias, o trânsito 

aumentando e as pessoas seguindo caminhar ali. Então o risco é  muito grande de um 

acidente. Então a gente vai solicitar  ao executivo que crie um local para as pessoas fazerem 

suas caminhadas aqui na rua Tancredo Neves. Organize ali, façam uma limpeza nos 

canteiros que já tão  quase meio que criando cobras, tchê. Organize as caminhadas de 

passeio para a comunidade, e evitem. Que as pessoas evitem de caminhar  lá no  acesso  da 

377. É carretas e quando chegar na época da safra o movimento ali é maior. Os senhores 

sabem o risco que tem uma carreta, e ela custa pra segurar e pode ocorrer um acidente. É 

um pedido que eu faço e que o executivo tome uma atitude com relação a isso para evitar e 

pra depois não...não vir querer recuperar e tentar solucionar o problema que pode ser 

solucionado com antecedência e bem mais feito. Com antecipação, nós solucionar o serviço 

antes do ocorrido. Era isso, meu presidente, até semana que vem. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: O vereador não se faz presente, sendo que o Presidente 

disse que o mesmo trará comprovante de sua falta, após o seu retorno. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Colegas, nobre colega Antonio, falar no 

passado para nos é um orgulho. É um orgulho  falar no passado porque tudo que tá as vistas 

da nossa comunidade vem do passado, de uma administração séria. E o senhor defende a 

saúde, eu digo que a saúde não vai bem. Eu acho que tem um carro zero, era zero, agora tá 

com vinte mil quilômetros, que é o Logus, não foi feito revisão, nem sequer ai troca do óleo. 

Daqui uns dias, nem aquele anda. Com o que nós vamos transportar o nosso povo quando 

necessitar da saúde? Essa é só a pergunta que eu deixo aqui. Com urgência tome 

previdências com aquele carro. Senhor presidente, o poço artesiano lá do Rincão dos Vieira, 

também as pessoas tinham me pedido pra falar, e  eu digo aqui que tem que tomar uma 

providência  com urgência. A comunidade necessita daquela água. Quero aqui, também 

presidente, pedir que nós, vereadores,  faça uma moção de pesar  a família do seu Amândio 

de Alcântara. Foi através dele , essa família ajudou a levantar  o progresso do nosso 

município. Trouxe o primeiro posto de combustível. Trouxe uma opção a mais pros 

agricultores  entregar seus produtos. São grandes produtores do nosso município, deixam 

muitos recursos aqui, e isso não foi lembrado. Também eu quero dizer, aqui, pra vocês que 

nesse final de semana se realizou lá no...na cancha dos Tissot a inauguração d e sua cancha 
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sintética. Foi um sucesso. O torneio não terminou, quarta-feira vai jogar os perdedores, e dia 

vinte voltam os ganhadores pra disputar este grande torneio que deu dia vinte e oito equipes 

escritas. Muito obrigado, então, aos ouvintes da rádio cipoense. Devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Senhor 

presidente eu quero só aqui, também, falar o senhor Jose Maciel  pediu um retro, faz diz que 

um mês ficou, um dia, uma segunda todo o tempo parado pra carregar umas planchas , que 

ele queria tirar a caixa d’água lá,  e até hoje não apareceram. Eu quero dar parabéns para 

dois funcionários que diz que pegaram meio por conta, ontem, uma retro e um caminhão e 

foram fazer uma estrada lá no assentamento Sepé Tiarajú e no Nova Esperança  que não 

estava dando mais para andar, o Caetano e seu Jorge. O Serginho tá ali e não manda nada 

mesmo, pegou, foi e fizeram. Tá resolvido o problema lá. Antonio tu falou da rede de água 

desviada. Então tu era contra o seu Sagin, o seu Hélio Babalu,  a esposa do finado Neca lá, 

que eu não sei o nome, aquelas pessoas que foi levado água até eles lá. Então eu acho 

que... por que moram no município, eu acho que tem o direito na água, também. Tu falou que 

i desviaram a água. Não desviaram,  simplesmente levaram a água até essas famílias.Eu 

queria só saber da... se tem no contrato que essa empresa, que graças a Deus, foi do 

Governo Federal, que o Rodolfo disse que as estrada tão boa, dos oitocentos e quatro mil do 

Ministério da Integração, que veio. Se no contrato consta que a prefeitura tem que levar 

comida pra esses ‘cara’? Porque o carro da prefeitura todo dia pega e leva comida lá. Esses 

dias o rolo da prefeitura tava estragado simplesmente vinham pega óleo para a empresa, no 

posto do Medeiro, pegava óleo em nome do rolo do município e levavam pros ‘cara’ lá no 

Carovi. Se isso não é rolo mexeram o nome de rolo. Essa é a verdade. Eu to achando 

engraçado que o Antônio  já pediu estrada no Entre Rios. Esses dias eles tavam lá e não 

terminaram. Agora diz... que o Sergio falou que querem voltar pra lá.Tomara que terminem 

logo. Mas e a comunidade do Rincão dos Vargas,  Passo da Areia, lá pra cima, tá todo sem 

fazer, ainda. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Eu quero pedir desculpas a população do Capão do 

Cipó, que mais tarde vai nos ouvir, assim ó, mas não tem como não ficar indignado aqui, 

nessa Tribuna. Eu queria dizer ao meu colega Antonio Jardim: Antonio! Antonio em que 

mundo você vive, Antonio? Demagogia pra cima de mim, não. Vem me dizer que a saúde deu 

um pulo. Um pulo para trás. Ouve o povo, escuta as pessoas, todo mundo se queixando. Um 

atendimento péssimo, não pelos funcionários concursados, mas pela maioria dos CCs que 

estão lá dentro. Gente, eu cheguei ligar para o Posto de Saúde, a menina que atendeu lá, ela 

perguntou para a outra se ali era um posto ou era um hospital. Mas por favor. E corrupto, se 

for verdade isso que aconteceu, se for verdade, prestem  bem atenção no que eu to falando. 
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Se for verdade tudo isso que aconteceu, que outra palavra a gente usa pro chefe de 

município concordar com uma coisa dessas, a não ser a palavra corrupto? Não tem outra 

palavra.Vou dizer que ele é uma pessoa bem intencionada, ele tá certo em fazer isso, não. 

Se for verdade isso, ele é uma pessoa corrupta sim, e tá usando de ma fé com o nosso 

município, se for verdade. Então assim ó, fica a minha indignação, sim. E da administração 

passada claro que eu lembro, e dá saudades. E é por causa da administração passada que a 

gente quer um futuro melhor pro Capão do Cipó. Porque essa atual administração não tá 

satisfazendo os anseios da nossa comunidade. E tapar o sol com peneira, vocês conhecem a 

índole  e a moral do gestor anterior. Jamais ele iria concordar com certas coisas que hoje 

acontecem aqui. E tem gente aqui dentro na prefeitura que tá com os dias contados. Era isso 

e eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO NASCIMENTO, Líder de Governo PP: 

Bom, eu só quero comentar aqui da água que o colega Érico, do  Rincão  dos Vieira. É isso 

colega? Vou colocar ao prefeito, verificar o que a gente pode fazer, o que....aquela rede faz 

tempo que nós viemos batendo, colega. Aquela rede tem que ser feita, aquele pessoal 

precisa, mesmo, da água. Eu entendo, a gente sabe. Faz de tempo que o poço foi feito...foi 

feito a colocação daquele poço, o poço lá. Falta, se eu não me engano, a única coisa que  

falta, a parte elétrica, daquele poço, e os canos. O colega também falou, aqui, sobre a...da 

praia. Isso é lamentável. Eu disse que eu era Líder de Governo, e sou, só que coisa errada 

eu não vou passar a mão por cima. Se tiver que cobrar, eu vou cobrar. Se tiver que devolver 

o dinheiro pros cofres público, da prefeitura, vai ter que devolver. Isso é dinheiro do povo. É 

dinheiro de todo o povo cipoense. Eu não acredito que isso aconteça. Por que, jamais, eu 

acredito que o prefeito vai pagar diária pro ‘cara’ ir para a praia. Isso eu não acredito. Não 

pode acontecer uma coisa dessas. Mas se isso aconteceu a gente vai ter que fazer ele 

devolver o dinheiro pros cofres públicos, doa a.... como se diz o ditado: Doa a quem doer. 

Não interessa. E também sobre o que colega Jairo falou sobre os remédios vencidos. 

Amanhã mesmo vou até o secretário... O Vereador  Jairo diz: Remédio vencido? O 

Vereador Diego diz: Sim, colega. O Vereador  Jairo diz:  Tá louco da cabeça...quando... eu 

falei isso aí? Agora? Não. Escute a Sessão depois, então vereador, eu não falei em remédio. 

O Vereador Diego diz: O senhor falou isso.. O senhor Presidente diz: Colegas, vocês não 

pode...não...não pode. O Vereador Diego diz:  O senhor me desculpe colega, mas deixa eu 

falar. O tempo e meu. O senhor Presidente diz: O tempo...o tempo. O Vereador  Jairo diz:  

Escute a rádio depois. O Vereador Diego diz: O senhor falou. O senhor Presidente diz: 

Respeito...respeite o tempo colega. O Vereador Jairo diz:  Eu não falei em remédio vencido, 

rapaz. O senhor Presidente diz: Com licença... o senhor vai ter mais um minuto, colega. O 

Vereador Diego diz:  O senhor vai me deixar eu fazer uso da palavra. O senhor tem que ter 
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mais um pouco de... Obrigado, presidente. O senhor falou nessa Tribuna que tinha ido ali no 

posto. O Vereador  Jairo diz: Hoje?  O Vereador Diego diz:  Foi, e tinha pegado remédio  

vencido pra tomar. O Vereador  Jairo diz: Tá aqui, ó, quem falou. O Vereador  Jaques diz: 

Fui eu. O Vereador Diego diz:  Então se não foi o senhor, o senhor me desculpe. Então foi o 

colega Jaques. Então me desculpa aí, colega Jairo. Então foi o colega Jaques. Desculpa 

mesmo. Então eu vou verificar isso aí. Vou levar até o prefeito, e podem ter certeza que pode 

ser feito a nossa comunidade cipoense. Meu muito obrigado e até a próxima Sessão. Após o 

senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OFÍCIO N° 07/2011, da Secretaria Municipal de Assistência Social, comunicando 

que a reunião, com o Conselho da Mulher, prevista para o dia 16 de fevereiro do corrente ano 

será adiada para outra data (a partir de março). CONVITE, da Delegacia de Polícia Civil, para 

posse do novo titular da 21ª Delegacia de Polícia Regional de Santiago, a ser realizada às 11 

horas do dia 08 de fevereiro de 2011, na Câmara de Vereadores de Santiago. OFÍCIO 

013/2011, da Secretaria Municipal de Educação, convidando para a posse da Equipe Diretiva 

da Escola Júlio Biasi, dia 15 de fevereiro, às 9 horas no Gabinete do Prefeito. 

CONVOCAÇÃO, da ACAMVALE, para Assembleia Geral, dia 09 de fevereiro de 2011, no 

município de Jaguari, às 09 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores. OFÍCIO 

015/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 004/2011.  PROJETO DE LEI 

004/2011, do Executivo, que “ Altera o Artigo 1° da Lei Municipal 467 de 23 de julho de 2010 

que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) profissional arquiteto (a) por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 

e dá outras providências”. OFÍCIO 015/2011, da Secretaria Municipal de Educação, 

convidando para o encerramento do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, a realizar-

se dia 13 de fevereiro de 2011, a partir das 14 horas, no Campo da Associação. OF. GAB. 

017/2011, do Gabinete do Prefeito, encaminhando Projeto de Lei 005/2011. PROJETO DE 

LEI 005/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2011”. OFÍCIO 018/2011, do Gabinete do 

Prefeito, encaminhando resposta ao Pedido de Informação 001/2011. OF. GAB. 020/2011, 

encaminhando Mensagem Aditiva 001/2011. MENSAGEM ADITIVA 001/2011, do Poder 

Executivo, que “Altera a redação do item 1 referente ao Impacto Orçamentário Financeiro 

com base na CF e na LC 101/2000”, ao Projeto de Lei 003/2011. CONVITE, da Somar 

Meteorologia de Santa Maria, para reunião dia 09 de fevereiro de 2011, às 9 horas, na 

Câmara de Vereadores. Após o senhor presidente faz uso da palavra para esclarecimento 

aos colegas: Colegas Vereadores, que quero dizer, senhores vereadores, não pode haver 

interrupção no tempo regimental do outro, de cada um, caso haver...não tem. Só pode... Isso 
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aqui... Daí eu vou pegar o outro dia... eu... daí cada vereador que for interrompido, eu vou 

aumentar o tempo dessa pessoa. Depois, na outra Sessão, a pessoa pode responder a 

pessoa como ela quiser. Só que o tempo de cada um... então... de Liderança aí... eu vou 

deixar bem claro isso aí. A Vereadora Regina pergunta ao presidente: Como é que vai ficar 

essa resposta do executivo, por que eu mandei.... O senhor presidente responde: Essa 

resposta que o executivo mandou, tem que....Como é que fizemos, doutor? O Procurador 

Jurídico responde: Nós vamos enviar um ofício pro executivo, pra vir novamente. Que 

venha, de novo o ofício, aí tomaremos as medidas cabíveis. O senhor presidente responde: 

Conforme foi pedido, tem que vim como foi o pedido. Não é como o prefeito quer. Aqui quem 

manda semo nós, da Câmara de Vereadores. Em nome de todos os vereadores, e assim 

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

15/02/2011, 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, 08 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

 


