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ATA N° 04/ 2011 (Ordinária) 

Aos 15 (quinze) 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 03/2011, da Sessão Ordinária do dia 08/02/2011, que foi aprovada por 

unanimidade. Após o senhor presidente chama a Secretária de Assistência Social, senhora 

Joanita Machado da Veiga, para fazer uso da Tribuna, para explicar sobre assuntos 

referentes a atual situação dos Programas e Projetos desenvolvidos na Gestão Básica da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. SENHORA JOANITA MACHADO DA VEIGA, 

Secretária: Então pessoal, pra mim ficar assim no foco, das várias questões, eu diria 

polêmicas, da secretaria municipal de assistência social. Hoje a mais polêmica seria a 

questão habitacional. Eu posso dizer, então, que nos projetos habitacionais, eu, a partir de 

primeiro de fevereiro iniciei um trabalho assim, mais, eu diria de, documental, né. Com os 

recursos, ainda, existentes com a saída do ex-secretário, com os recursos existentes na 

secretaria. tentei, procurei me...me aprimorar da...de tudo aquilo, da documentação, do que 

estava, eu diria, um pouco solta. E, realmente, não...não encontrei subsídios documentais 

comprobatórios para que desse legalidade no então projeto habitacional que o ex-secretário 

vinha desenvolvendo. A coordenadora né, que ficou na secretaria, juntamente com a 

assistente social, ah, me passaram alguns documentos, e, a assistente social, eu quero dizer, 

que ela entrou no quadro de...de profissionais, aqui do município, em dezembro, e a 

coordenadora junto com o ex-secretário. Então a pessoa que eu tinha como foco ali, como 

é...seria a coordenadora Maria Pires. Eu pedi, primeiro passo, o convênio com a CREHNOR, 

ah, o protocolo do projeto-técnico social junto a REDUR e a lista de beneficiados, que ela me 

passou cinquenta beneficiados e, segundo a coordenadora Maria, dezesseis estariam aptos. 

Eu não poderia me...me deter nos cinquenta beneficiados se eu não tinha os projetos, e a 

veracidade das informações financeiras, quantas moradias viriam pra Capão do Cipó. Então 

ah...em dez dias eu não consegui. Eu não...não fui a Ijuí, acho que eu não teria nada que 

fazer em CREHNOR. Segundo o prefeito, ele compareceu lá na CREHNOR. Eu me neguei a 

ir, a entrar em contato, por que eu penso que nós temos recursos humanos no quadro de 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 



036 

 

profissionais da prefeitura municipal. Nós temos uma idoneidade moral como prefeitura, 

temos funcionários capazes. Se eu não tivesse, em mãos, o convênio eu não teria por que 

dar continuidade nessa parceria, sei lá o que, com a CREHNOR. Então não quero, aqui, me 

portar a dizer que a CREHNOR é boa ou é ruim. Que o ex-secretário agiu assim ou assado. 

Eu  quero me portar a documentos para que a gente possa trazer para o município moradias, 

que é o desejo da administração municipal. Então não existiu, até aquele momento, pra mim, 

nenhum projeto habitacional com veracidade de informações, que nós possa construir 

moradias urbanas e rurais. Na área rural eu, juntamente com o...na reunião, com o prefeito, 

eu coloquei pra ele ir até a Caixa Federal, então, e juntamente com o Gestor de Convênios, 

que é o Christian. Por que nós temos pessoas, como eu disse, capacitadas, funcionários, 

sejam CCs, ou sejam do quadro de...de funcionários públicos concursados. E a gente pode 

aderir, sim, ao programa, uma proposta de projeto de construção de moradias junto a  Caixa 

Federal. Então, nesse sentido, eu quero clarear aqui pra vocês que na função de secretária, 

eu acredito que o ex-secretária da assistência não foi feliz na questão da escolha dos 

recursos humanos para administrar a situação, assim, sendo a morosidade da equipe e os 

parceiros do projeto perderam o prazo legal no ano passado. Aonde a gente acabou 

causando uma falsa expectativa na comunidade, na questão de entrarem pra dentro de suas 

casas, né, o tão sonho as casa própria. Hoje eu venho na proposta de dar continuidade ao 

desejo da administração municipal em proporcionar casa própria para os munícipes da área 

rural, ou seja, quero dizer que eu não inicio do zero, que todos aqueles cadastrados irão ser 

entrevistados um a um por um equipe técnica coordenada pela assistente social, que, eu não 

tenho esse direito,hoje, por que assumi como cargo de chefia. Mas a Zaida, assistente social 

do município, concursada, irá...fará toda essa coordenação da parte social. Eu diria que 

nós...nós vamos fazer um recadastramento daqueles cadastrados contando com essa 

equipe, coordenada, então a parte dos projetos junto a Caixa Federal pelo gestor de 

Convênios, o senhor Christian, pelo arquiteto da prefeitura, o Júnior, pelo Álvaro, o nosso 

tecnólogo, que, o Álvaro, gente, eu posso, assim, falar uma linguagem especial pra vocês, eu 

diria mais...mais particular, né. É com carinho que eu me porto, que ele é um funcionário 

público municipal, bem conceituado,e, também, ele foi um pouco lesado na sua imagem 

durante essas negociativas de projeto habitacional. O Álvaro tem toda a competência para 

organizar a parte urbana dos terrenos, mas não temos nenhuma proposta de construção de 

moradia habitacional urbana. Projeto Minha Casa Minha Vida não permite menos de dez mil 

habitantes. Então nós, hoje, temos sim uma proposta que o prefeito Osvaldo Froner, junto 

com essa equipe de profissionais se propõe na sexta-feira, às nove e meia da manhã, estar 

aqui, convidar todos os cadastrados a nós, junto coma Caixa Federal e a REDUR, 
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renegociarmos, eu diria, junto a comunidade essa falsa expectativa que foi criada, que eles 

entrariam pra dentro de suas casas. A área urbana eu não tenho como prometer. Não existe 

uma legalidade pra nós construir, hoje, no município de Capão do Cipó, dentro  do Programa 

Minha Casa Minha Vida, até onde eu sou sabedora e eu interpreto os critérios estabelecidos 

nesse programa. Mas a Fundo Municipal existe o desejo de se organizarem e, aí a parte 

político-administrativa, mais tarde, quem sabe uma proposta, eu diria, mais tarde ou mais 

breve possível, pra ver a...as condições que o município tá em dar suporte a um projeto 

urbano. Então no programa habitacional da Secretaria Nacional de Habitação, junto a SNH, 

nós podemos sim e vamos iniciar a...o projeto habitacional na área rural, coordenado, então, 

por essa pessoas que estão no quadro de funcionários. Parceiros ou entidades 

organizadoras, eu não vejo por quê. Por que é comum as prefeituras aderirem ao programa, 

disporem desses recursos humanos, onde Capão do Cipó tem, que seria o administrador com 

curso superior, que é o Christian que vai estar a frente, assistente social, formada em Serviço 

Social, do quadro de funcionários já concursados, e o Júnior, que é o arquiteto. Então esses 

três profissionais vão...vão montar uma equipe de apoio onde a gente pretende dar início a 

uma ouvidoria com todos aqueles que foram, durante esse ano, né, esperando sua casa. Eu, 

como eu disse, eu não quero me portar aqui a pessoa do ex-secretário, mas todos me 

conhecem, sabem que eu sou muito rápida pra..não é, quando eu tenho que resolver alguma 

questão, principalmente de trabalho. Então  o Leomar era um pouquinho mais lento que eu. 

Eu acredito assim ó,  que o mais breve possível, que o Gerente da Caixa, sexta-feira, o seu 

Ildo vai estar aqui, convido vocês. Convido. Clamo pela presença desses vereadores, tá? E 

da população. Por quê? Por que é aqui que nós vamos lavar a roupa suja, é aqui que nós 

vamos organizar as ideias, toda essa falsa expectativa que se criou em cima do nosso...dos 

nossos munícipes, né. E assim, a gente...a gente tem um sonho, todos têm um sonho da 

casa própria. Mas, na área rural eu acredito que nós vamos construir de cinquenta a setenta. 

Não me cobrem isso depois, por que eu to só colocando isso. Assim, não sou arquiteto da 

prefeitura, nada, mas a...o programa, e pelo tamanho do município, o que nós precisamos? 

Documentação, que o Gerente vai estar aqui e a REDUR, trabalho técnico-social, trabalho de 

engenharia e um administrador. Então pessoal, sexta-feira, às nove e meia, a gente convida, 

e vocês podem, vocês que são porta-voz da comunidade, convidar todos pra comparecerem 

aqui. Meu muito obrigado. O senhor presidente faz uso da palavra: Quero fazer o 

agradecimento à Secretária por ter feito o esclarecimento pra nós, o pé que tá das casas. 

Muito obrigado por ter comparecido aqui, fazer esse esclarecimento pra nós. Após o senhor 

Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 

05 minutos. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor 
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presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, representante da imprensa. 

Em especial ao Expresso, nosso amigo Denílson. Quero aqui aproveitar o ensejo e 

homenagear duas pessoas que estão aqui presentes, e que muito colaboraram com o nosso 

município, na parte técnica da Fazenda. Área a qual, hoje, eu trabalho, eu sou funcionário. 

Que é a pessoa do secretário Pinheiro, e a pessoa da Elizandra, que trabalhava no Setor de 

Compras. Então fica aqui o registro e dizer que: Pinheiro e Elizandra, até agora falam no 

nome de vocês, pela competência e pelo trabalho que vocês fizeram aqui no município. caro 

presidente, hoje eu vou iniciar, principalmente, com alguns agradecimentos. Tá aqui o 

Leandro, nosso colega da rádio Cipoense, e dá os parabéns a comunidade que participou do 

nosso baile da cuca e da lingüiça, em benefício da nossa rádio comunitária. Mais de 

oitocentas pessoas estiveram presentes no evento, aderiram o evento. E, também, dar os 

parabéns pela equipe que trabalhou lá. Que organizou a dois, três dias antes. Organizando, 

enfeitando, coordenando a parte da bebida, e até os que trabalham a noite no evento. Então 

está de parabéns a rádio Cipoense e está de parabéns o município. Um evento organizado a 

altura dos nossos munícipes. Eu, presidente, eu fui situação quatro anos nesta Casa,e 

aprendi muita coisa com os colegas da oposição. Ouvi coisas boas e ouvi coisas ruins 

também. Mas uma das coisas que mais me marcou, que tinha aqui o nosso vereador Alacir, 

que era um ferrenho opositor do nosso projeto. E ele não gostava quando comprava-se um 

veiculo novo e se colocava na frente da prefeitura. Eu nunca tinha questionado isso. Mas 

chegou o momento de nós ter que fazer uma colocação. Faz mais de seis meses que nós 

tamos uma novela com as ambulâncias. E faz mais de trinta dias que as nossas ambulâncias, 

do nosso município, estão paradas, estragadas. E dá tristeza de ouvir um fato que aconteceu, 

de um cidadão ali do nosso rincão, dos Palharinis, que a mulher dele adoeceu e veio a óbito. 

E ela foi carregada dentro de um veículo fechado por que nós não tínhamos ambulância pra 

carregar. Sendo que tínhamos ambulância nova em frente a prefeitura. Então eu gostaria, 

encarecidamente tchê, que o executivo se sensibilizasse com relação a isso e colocasse 

aquelas ambulâncias com a máxima urgência a andar, pra dar assistência aos nossos...a 

nossa população. É precária a situação das nossas ambulâncias. Os nossos motoristas 

quando saem, eles fazem, primeiro, uma oração pra ver se vão chegar ao destino daqueles 

carros, tchê. Então isso nos envergonha e nos entristece. Isso não pode continuar. Então eu 

gostaria que o executivo colocasse urgentemente aquelas ambulâncias em ação. E quero 

encerrar aqui presidente, com um fator positivo. Eu que sou jogador de futebol. Não sou 

atleta, eu corro atrás da bola, mas sou...pertenço a uma associação. Sou um defensor das 

entidades sociais, e desde que entrei na Associação Futebol Clube do Capão do Cipó, muito 

nós lutávamos pela conquista de um título, que era o Campeonato Municipal. Tá aqui o Adair 
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que é...que representa o Sport Club de Capão do Cipó, com um baita time, que foi...sempre 

nos digladiamos Adair, e levou vantagem. Dar os parabéns ao Carovi pela excelente time 

guerreiro que é, mas desta vez a Associação foi campeã, presidente. E dar os parabéns a 

três pessoas que eu digo que são fundamentais à Associação Futebol Clube. Ao Adelmo, que 

é o Tigre, ao seu Hermes Nascimento e ao Della Flora. Em nome desses três eu quero 

parabenizar a todos os membros da Associação Futebol Clube Cipoense de Capão do Cipó. 

Dar os parabéns ao Tiago, que é o nosso presidente atual, pela brilhante conquista e pela 

dignidade que tiveram, um título e fizeram uma grande festa. Era isso meu presidente e até o 

meu tempo de liderança. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O Vereador 

fica com seis minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu um minuto de seu 

tempo. Quero aqui, primeiramente, senhor presidente, colegas vereadores, a nossa rádio 

87.9 FM Cipoense, e empresários, também aqui, seu Beto, seu Jair, funcionários públicos, 

secretário seu Renato, seja bem-vindo seu Pinheiro  a esse município, que o senhor fez parte 

do início desse belo município do Capão do Cipó. A imprensa, o Denílson, que faz a 

cobertura dos trabalhos do Poder Legislativo. O Emerson também da Folha Regional. E o 

Leandro, também,  que foi um belo funcionário aqui nessa Casa, Leandro, e companheiro 

nosso quando passou por aqui. E, cipoenses que se encontram aqui, sejam bem-vindos. 

Primeiramente, senhor presidente, eu tenho que ir direto ao assunto. E até pra clarear os 

fatos, que da Sessão passada foi citado o meu nome, onde eu não se encontrava. E quero 

dizer aqui, até um ponto, até acho que de injustiça. Eu não ia pro litoral, como disseram aqui 

que eu tava em Santa Catarina, desfrutando de belos prazeres das praias catarinenses. 

Assim eu gostaria de ir. Mas, sinceramente, como eu gosto de clarear os fatos, eu não tinha 

condições de ir pra Santa Catarina. Falar bem a verdade, eu não tinha condições financeiras. 

E se eu tivesse que ter ido pra Santa Catarina, eu tinha ido no recesso da Câmara de 

Vereadores. Por que tive trinta dias parado. Poderia bem ter pegado uma folga, né seu 

Pinheiro,  e ter ido pra Santa Catarina. Mas não o fiz. Não fiz por quê? Por 

condições...primeiramente por condições financeira, e a outra que o que eu tinha consulta em 

Porto Alegre no dia oito. Que era o dia da Sessão, que eu tinha que fazer o exame cardíaco. 

Até tá aqui o pedido do exame, que eu tinha que a...realizar lá na Capital do Estado. E claro 

que eu aproveitei os quatro dias e saí com a minha família. Eu acho mais do que justo, a 

minha família merece, presidente. Pelo que a gente trabalha durante o ano inteiro e eu 

aproveitei e tive um descanso de cinco dias, o certo. E lá me deu um problema de alergia e 

eu não pude fazer o tal de exame. Mas eu posso provar, né senhor presidente, eu já 

encaminhei ao senhor ao testado que tive no posto e peguei, até...até medicamento to 

tomando, até hoje. E  o meu exame tá marcado, novamente, lá presidente, lá no Instituto do 
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Coração, pro dia vinte e um e vinte e dois. Eu tenho que ir um dia antes pra tomar o 

medicamento, pra poder fazer o contraste. Mas acho que fica...e depois eu vou procurar. 

Sempre eu, antes de falar, eu procuro a imprensa pra divulgar, saber do qual o motivo eu fui 

estampado da forma que eu fui pelo Expresso Ilustrado. Mas aí eu vou procurar o...desculpa, 

A Folha Regional. Aí o seu Claudio volta na segunda-feira e aí eu vou procurar ele e nós 

clarear os assuntos que fui colocado. Senhor presidente, também quero aqui homenagear a 

87.9 pela belíssima festa, vereador Erico, e mostra que o Capão do Cipó precisa, mais do 

que nunca, dessa rádio funcionando, colegas vereadores, pra que nós possa, sim, levar o 

trabalho dessa Casa, levar o trabalho do Capão do Cipó, e levar, cada vez mais longe, o 

nome do nosso município do Capão do Cipó. E de que forma? O dia que nós tiver uma rádio, 

realmente, funcionando no Capão. E eu tenho certeza que a comunidade cipoense já deu o 

seu aval, né, que quer que essa rádio funcione, pelo belíssimo baile promovido pela 

organização do Leandro e do Roberto, que são os diretores dessa rádio. E conte comigo, 

gente, o que eu puder se companheiro de vocês, vocês sabem que podem contar com esse 

vereador no momento que precisar. Dona Joanita, Minha Casa Minha Vida. Eu quero, dona 

Joanita, que não seje Minha Vida, seje um grande sonho da senhora. Quero dizer pra 

senhora olhando no seu olho: a senhora tem competência, sim, pra fazer. Se a senhora não 

fizer, é só se a senhora não queira fazer mesmo. Mas competência  a senhora tem pra dar e 

vender, e eu confio na senhora. Que a senhora vai tirar do papel esses projetos, que eu...hoje 

a senhora colocou, aqui nessa Casa, que encheu essa Câmara de Vereadores, e iludiram o 

povo. Não saiu as casas, dona Joanita, prometida pelo secretário. E de quem que é mais 

cobrado, dona Joanita? É os vereadores, por que nós temo de casa em casa. Então eu confio 

na senhora. Tenho certeza que a senhora vai conseguir esse grande projeto de fazer essa 

casa pra quem precisa, realmente, no Capão do Cipó, que é o povo que precisa de uma 

moradia. E eu tenho certeza. Eu confio na senhora, e a senhora pode contar com o apoio de 

todos os colegas vereadores dessa Casa, certamente. O que precisar de nós, temo a sua 

disposição. Também aqui, colegas vereadores,  eu tenho que fazer uns pedidos aqui, que até 

fiquei triste e comentei com o vereador Jardim. Que eu fiz um pedido diretamente ao 

secretário de obras, sobre a...o patrolamento Rincão dos Palharini. Só que me deixaram mais 

mal do que não tivesse ido lá. Comentei com o vereador a pouco. Até procurei o prefeito, não 

encontrei. Por que mandaram uma patrola pra fazer a minha entrada. Não deveriam ter feito. 

Se era pra ir na minha comunidade, fazer a minha entrada, não tivesse feito. Tivesse feito de 

todos os moradores da comunidade dos Palharini, ou deixasse como tava. Por que ficou 

muito mais pior do que o soneto pra mim, gente. Pelo amor de Deus, né. Eu não tenho 

privilégio nenhum. Não pego moral nenhum. Mas eu acho que eu sou igual a eles, não 
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melhores. Meu  muito obrigado devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora desta Casa, 

munícipes que nos honram com suas presenças. Em especial aos visitantes de hoje, o ex-

secretário da Fazenda, do município do Capão do Cipó, Pinheiro, né. Aqui a nossa colega 

cedida ao município de Jaguari, muito competente. A secretária de assistência social, hoje 

assumindo a pasta. A outra assistente, né, que também é consursada aqui no município. 

Secretário Renato. Enfim, Folha Regional e o Expresso Ilustrado. Senhor presidente, inicio 

parabenizando o presidente da Associação Futebol Clube de Capão do Cipó, o Tiago Tissot. 

Parabenizando ele, eu parabenizo todos, né, toda a diretoria da Associação Futebol Clube de 

Capão do Cipó, que conquistaram, pela primeira vez, o Campeonato Municipal de Futebol de 

Campo de Capão do Cipó. Então em nome dele eu quero parabenizar a todos que se 

dedicaram a esta grande vitória. Também, senhor presidente, agradecer aqui a presença da 

Joanita, a explanação dela. E fico triste. Muito triste. Todos nós ficamos indignados quando 

prometeram casas habitacionais e não saiu. E a Joanita lembra dos projetos  anteriores que 

foram feitos no município. Muito criticados, pois diziam que invés de uma casa, saiu meia 

casa. É que o projeto contemplava aquele tamanho de casa. Mas, enfim, a administração 

anterior fez. Se era meia casa, fez meia casa. As pessoas tem. Não foi iludido munícipe 

algum, dizendo que iam receber suas casas. Vieram pessoas de diversas partes de nosso 

município, em diversas reuniões sobre habitação, aqui nesta Casa. Gastaram com 

documentações e com viagem. E o que deu? Um secretário demitido por incompetência, e o 

povo iludido por que não teve suas casas. E mais uma vez, como eu falei na Sessão 

passada, eu me orgulho de ter participado do governo anterior, por que nós não prometia, 

nós fazia. Senhor presidente, peço também, que oficie a secretaria de obras, ou seja, o 

executivo mesmo, sobre a limpeza da nossa Capela Funerária. É inadmissível que falece 

uma pessoa da nossa comunidade e seje velado do estado que tava aquela Capela. A 

sujeira, a imundiceira, que nunca se viu na nossa Capela Funerária, tamanha sujeira como foi 

no velório da dona Silvarina. Pessoa humilde da nossa comunidade, ali do Rincão dos 

Palharini, mas que duma hora pra outra partiu, e nem sequer tinham limpado a capela. Fato 

este que não acontecia na administração anterior, pois quando falecia alguém a Capela tava 

sempre pronta a esperar. Limpinha, bonitinha, se precisava limpar depois, a assistência 

social, com a dona Henedina, ela Primeira Dama, pegava o balde e a vassoura e ia lá e 

limpava. Levava serventes ali, serviços gerais e faziam  a limpeza, e hoje, o que eu coloquei 

aqui um pedido, já lá no começo dessa gestão, que não tempo pra administração anterior 

fazer, que foi a colocação daqueles vidros na parte do fundo da Capela, que até hoje não 

tem. Gastariam oitocentos reais praquele serviço, e até hoje não se fez. Então providências 
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urgente naquilo lá. Quero falar aqui, também presidente, final de outubro, começo de 

novembro saiu nos jornais, eu lembro e tenho o jornal, que abriram uma rua nova aqui no 

centro da cidade. Saiu nos jornais  aquela bela tua aberta. Prefeito municipal, secretário e 

outros da comunidade ali junto. Passem ali naquela rua agora, aqui no centro da cidade, e 

vejam o matagal que tá aquilo ali. Passem a  patrola, pelo amor de Deus, hoje, amanhã ali 

sem  falta. Também colocar aqui, senhor presidente, que se direcione ou a secretaria da 

saúde, ou ao órgão competente, o meio ambiente, tome providências com os animais mortos 

em via pública. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz 

presente. Funcionários públicos, secretários. Particular amigo, Pinheiro, ex-secretário da 

Fazenda do nosso município. A Elizandra, muito competente funcionária do nosso município, 

cedida pra Jaguari. Pinheiro, eu quero só dizer uma coisa: muitas vezes tu foi criticado 

quando tu era secretário. Mas tu era criticado pela competência que tu tinha. Não pela 

incompetência que tem hoje, certos secretários por aí. Senhor presidente, eu quero iniciar, 

dando os parabéns a nossa rádio 87.9, pelo grandioso baile que teve em nosso município. 

Por que é uma coisa que divulga nossos trabalhos, principalmente aqui da Câmara, que tá 

começando. O pessoal do interior vai escutar o que a gente fala, o que a gente pede, e os 

anseios de nossa comunidade. Tem muitas vezes a gente fala, o pessoal aí de fora não ouve, 

não vem na Câmara. Então aí fica esse disse e não disse. Uma coisa que eu achei errado e 

eu disse que eu ia falar nessa Tribuna, que se  existe transporte pra tudo que é coisa, as 

vezes inventam qualquer coisinha e vem dá...o município dá o transporte. Pro baile não teve 

transporte. Simplesmente o executivo disse que não tinha, não podia dar por que a rádio tava 

irregular. Todo mundo sabe, todo mundo trabalho fazendo abaixo-assinado pra nossa rádio 

continuar aqui. E vai continuar. Se teve denúncia dos...tirando, querendo tira...eu falo o nome, 

que eu duvido que não seja, que foi a Verdes Pampas e o Marcelo, que ganhou...quando 

encheu o dinheiro...o bolso de dinheiro do  nosso município, prestava. Depois saiu falando 

mal aqui do nosso município. A verdade é essa. Mas agora eu me admiro o executivo. De 

certo ele não quer que a rádio continue no nosso  município, que nem um ônibus pra botar o 

transporte pra fazer, principalmente, no Entre Rios, no Carovi ou nos assentamentos. Por que 

tem muita gente que não tem o transporte, e se tivesse o transporte tinha vindo gente. Que é 

uma coisa comunitária, é pra divulgar o nosso município. Agora, simplesmente, tem alguém 

querendo travar.  Mas isso não vai acontecer. Não é por causa do transporte que muitas 

vezes as pessoas deixam de vim. Eu acho que quem tem, vem. Se o executivo não quis dar o 

transporte, a moeda sempre da...volta ao contrário. Eu quero dar os parabéns ao campeonato 

do nosso município, que...pela participação do pessoal, e principalmente, os times que foram 
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vitorioso. Mas se não fosse os perdedores que participaram, não ia ter os vitorioso. Então tem 

que dar os parabéns a todos, as equipe que participaram, de uma maneira ou de outra. É os 

parabéns a todos. Joanita, Minha Casa Minha Vida, isso foi...é um sonho de muita gente. Só 

no Capão do Cipó que faz dois anos que trabalharam e até hoje ano saiu uma. Os outros 

municípios, todo mundo sabe que saiu etapas de Minha Casa Minha Vida. É uma  pena, 

Joanita, que tu disse que vai ficar poucos dias aí. Isso é uma pena. Tomara que alguém entra 

lá e dá conta do recado. Por que conforme as pessoas que a senhora me citou o nome,  

gestor de projetos, olha que a coisa para. Por que eu sempre disse assim, o ‘cara’ que não 

quiser trabalhar de um jeito, ele tenta desmanchar de outro. A verdade é essa. E eu me 

admiro muito, principalmente o executivo, e o secretário que tava, mentiu pra quantas 

pessoas que vieram aqui nessa Casa, que ia sair casa no perímetro urbano. E da 

CREHNOR, eu fui o único vereador, que me provem o contrário, que foi feito uma Sessão em 

dois mil e... que o Antonio era o presidente, no assentamento, que eu votei contra ao 

convênio da CREHNOR. Me criticaram no jornal, que diz que o único vereador que tinha, que 

era do PT, do governo federal, daí tinham lembrado do... do vereador do PT, que votou contra 

os projetos do Minha Casa Minha Vida. Eu não votei...eu não votei contra projeto nenhum, 

era contra o convênio, e o que eu disse que não saía, e o resultado taí, até hoje. Que não 

saiu, e não vai sair. Por que não encaminharam direto na Caixa Federal? Se tem pessoas 

competentes, fizesse ali. Não viesse firma querer ganhar dinheiro em cima das casas Minha 

Casa Minha Vida. Eu tenho só um pequeno...eu até falei com o secretário da...Renato. Eu 

acho que a única...Renato é bom o secretário vim aqui, por que tem muitas coisas quando dá 

a cara pra bater, a gente tem que bater. De CC, que diz que tinha um acordo dentro da 

secretaria, de todas as secretaria, não é só na secretaria de saúde, que o CC tem um dia de 

folga por semana. O único cara que não podia ter era o CC, e tem. Simplesmente um dia por 

semana vai pra casa, e daí é todos. Não é só da secretaria. É todos. Trabalham aí das 

seis...das oito as duas, folga na sexta ou escolhe o dia pra folgar. É uma pessoa que tinha 

que dar a cara pra bater a favor do executivo, simplesmente vai pra casa descansar. Meu 

muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): 

O Vereador fica com sete minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu dois 

minutos de seu tempo. Bancada do PP, com muita honra. É, senhor presidente, saudando o 

senhor, a colega vereadora, colegas vereadores, comunidade que nos visita. Minha ex-colega 

de aula, o Denílson, o Pinheiro. Renato, tu é um herói, Renato. Alias tu é  meu herói. O 

Henrique, o Beto, prazer ver o Beto. Seu guarda, hoje tá de segurança do professor Rodolfo, 

o que é bom, né. O Adair, o Leandro, Joanita. Suas palavras esclarecedoras, Joanita. O 

Emerson do Folha. Denílson, o Expresso. Nossa Casa hoje está cheia. Demais funcionários 
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aqui da Casa. Erico, eu acho que não dá pra se envergonhar tão facilmente, Erico. Você é 

advogado. Aí eu fui conversar com o secretário Renato, sobre a questão das ambulâncias 

paradas na frente da prefeitura. Por que tá lá? Por que não tão rodando as ambulâncias? 

Simplesmente, Erico, questão burocrática. Da qual o Renato e o prefeito não têm culpa. Veio 

uma ambulância, uma firma ganha uma licitação. Me corrijam se eu estou errado. Ganhou a 

licitação, ganhou e entrega o carro, aí o carro não atende aquilo que está na licitação...no 

edital, e vem o carro igual. Qual é o procedimento que o prefeito, quem trabalha, tem que ter? 

Não aceitar o carro. “Não aceito esse carro”. Só que daí o que acontece? O que acontece? 

É... por força do contrato, Erico. Por força contratual a prefeitura, quem adquire o bem 

licitado, o que tem que  fazer? Precisa dar um prazo. É contratual. Isso é só lá olhar na 

licitação e ver. E aí decorre todo esse prazo. Outra coisa, não dá pra receber uma e depois 

receber a outra. Tem que ser as duas. Tem que ser. É contrato. Aí a firma vai dizer assim: 

“Não! Eu entreguei uma completinha e a outra vou entregar fora das especificações do 

contrato”. Então não pode receber. Ou você acha, ou qualquer um dos senhores colegas 

vereadores que o prefeito, que o Renato que tá aqui, como alguém falou que ele taí pra nós 

bater na cara, que tá aqui, que vai sofre o desgaste de ter ambulância parada e os caco por 

aí. Aí os ‘cara’ tinham que tá louco. Tem que ser louco daí. “Ah! Eu não vou emplacar por que 

é bonito fica ali na frente, de amostra, tipo laranja”. E o povo tendo dificuldade de locomoção, 

não conseguindo atender os pacientes. Então vamos esclarecer. Não é por incompetência. É 

simplesmente a firma, espertamente, ganhou a licitação, quem sabe, com preço que ela 

depois não pode honrar, tentou enrolar a prefeitura. E aí o que é que foi? A prefeitura não 

aceitou. Por que senão nós daqui, alguém daqui mesmo, iria cobrar o prefeito. Então é bom 

esclarecer. E aí aproveitando, Leandro, eu agora que lembrei que daqui a pouco nós vamos 

tá entrando nas casas. Quero  saudar a comunidade que tá nos ouvindo, e é importante a 

comunidade saber essas coisas. Vocês daqui a pouquinho, as nove, a partir das noves horas, 

todos estarão ouvindo a rádio é...comunitária, nossa. E aí, Leandro, quero dizer pra ti que eu 

não vim no baile por que estava acompanhando a minha irmã, lá em Santa Maria, que teve 

que baixar de urgência pra implantação de um marca-passo. Mas soube do sucesso. Que 

mais que eu ouvi, aqui, também sobre saúde? Semana passada, que um paciente não 

ganhou um exame, que teve que pagar um exame de vinte e cinco reais, que onde é que se 

viu, que a prefeitura no governo passado dava exame, que não sei lá o quê, e que 

essa...esse governo não dá exame. Aí eu fui saber: Renato, é possível que alguém vá 

consultar..O que o Renato me disse: “Realmente, Rodolfo, realmente. Tem exames que não 

estão na lista”. E tá aqui a Regina, depois pode até me ajudar. “Que não estão na lista, nem 

no consórcio, e nem na lista SUS”. Não está. Só que essa paciente, colega que falou aqui, 
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ela vai ser ressarcida. Se não foi, vai ser. Totalmente. Quer dizer, ela fez uma, é meio 

complicado, esterectomia. Uma cirurgiã, um anestesista, internação, consulta com o doutor 

Tusi. Tudo que ela gastou. Tudo vai ser restituído. Tudo. Não vai gastar um tostão. Nenhum 

tostão. Aí o Renato...pau no Renato. Vamos ter que malhar o ‘cara’, tipo Judas, né. Remédio 

vencido, que também saiu aqui nessa Casa. É, eu acho assim ó, é tão sério a questão do 

remédio vencido, que eu, se seu, se essa denúncia vem pra mim: Tchê, me dá essa caixinha 

aqui. Vamos levar lá pro Renato. Vamos ver o que tá acontecendo. Se você quiserem, na 

próxima Sessão, eu posso avançar um pouquinho sobre a questão de remédio vencido. Bem 

mais do que né...do que eu vou avançar hoje. Traz a caixinha, nós vamos...ou vocês acham 

que é interesse da administração municipal, do secretário Renato, é...entregar um remédio 

vencido pra alguém? Pelo amor de Deus. Aí o ‘cara’ não quer ser secretário, quer...quer 

ser...exterminar com a  comunidade de Capão do Cipó, ou prejudicar a saúde de alguém da 

comunidade. Então eu acho que essa parte nós podemos ajudar. Questão da...do...do carro 

da saúde com vinte mil quilômetros, que não fez revisão. É...eu me ponho no lugar do 

Renato, me ponho no lugar do Renato. Por que assim, vocês analisem bem. Tem que levar 

um paciente aqui, tem que fazer aqui, tem que ir ali. Por exemplo, o dia que era pra fazer a 

revisão surgiu uma viagem que tinha que acontecer a Porto Alegre. O que é melhor, na 

cabeça minha, e na de qualquer um dos senhores, e de quem tá em casa daqui a pouco me 

ouvindo. É preferível esse paciente que teve que ir a Porto Alegre, mesmo com o óleo, o óleo 

do motor vencido, ele chegar em Porto Alegre, ou ele vir a sofrer um problema, ou até 

falecer? É preferível a prefeitura gastar dois ou três mil na reforma dum motor que ficou uns 

dias depois com óleo vencido, ou levar o paciente? Certamente, certamente, o Renato 

sempre vai optar, sempre, não só o Renato, como qualquer pessoa da administração, e não 

só desse governo, de qualquer governo, desses e dos que vão vir depois... Já to encerrando, 

presidente....Vão sempre optar pela vida, e não pelos caco. Sempre pela vida, e 

não...entendeu? Então essa é a situação, assim, que eu acho que nós temos que esclarecer. 

Muito obrigado, presidente, e vocês que estão em casa, nos ouvindo, é...que fique marcado 

pra todas as terças-feiras, a partir das nove horas. É isso, Leandro? Estaremos levando pra 

vocês os esclarecimentos dessa Casa. Muito obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa tarde senhor presidente, meus colegas da Mesa, 

vereadores, comunidade aqui, que se faz presente. Em especial o nosso ex-secretário da 

Fazenda, doutor Pinheiro, costumo chamar assim.  A nossa funcionária Elizandra. E a todos 

que estão aqui, hoje. Imprensa, jornal Expresso, o Folha, e a nossa querida rádio Cipoense. 

Que eu acho, aqui, que eu fui umas vereadoras que mais batalhou para que a Sessão fosse 

transmitida pelo rádio, para que cada cipoense saiba que cada um de nós, aqui, faz, diz, 
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aprova e nega. É muito importante que o povo aí fora nos ouça e saibam o que nós estamos 

fazendo com o dinheiro de vocês. Por que eu sempre deixo bem claro, aqui, que quem paga 

os nossos salários são vocês. É o povo de Capão do Cipó. É o agricultor. É o agropecuarista. 

É aquele que tira leite. É aquele que tem loja. São todos. Então a gente se elegeu pra 

trabalhar em prol do nosso município, para que ele cresça cada vez mais, em todos os 

sentidos: educação, saúde, estrada, comércio, entretimento, tudo. Então eu torço, assim, 

muito pela rádio Cipoense. Sou uma parceira assim ó, que o que a rádio precisar de mim, 

tiver  no meu alcance, eu vou fazer. Por que é de suma importância  que essa Sessão seja 

transmitida. Eu cansei de falar aqui, que muitos projetos nossos não passaram aqui. Então o 

que nos resta fazer, nós vereadores da oposição, é fiscalizar. Então eu sou a fiscalizadora 

número um da administração. Sou tachada, muitas vezes, que passo criticando. Mas no 

nosso tempo, quando a gente fazia a coisa mais certa do que hoje, o pessoal fiscalizava de 

maneira torpe. Imagina agora que as coisas nãos estão indo bem mesmo, se a gente não vai 

fiscalizar? Ah...eu quero agradecer a presença da secretária Joanita, da  assistência social, 

que veio aqui nos esclarecer esse assunto da  Minha Casa Minha Vida. Que isso iludiu muito 

as pessoas e com a provação de pessoas da administração, que estavam tapando o sol com 

a peneira, sim. Por que impossível pessoas estudadas e competentes, como a Joanita falou, 

não soubessem que a coisa estava indo de mal a pior. Impossível! Então assim, e também eu 

nunca vi uma secretária, como a Joanita se intitulou aqui secretária, torço por ela, e como o 

Ibanez falou, eu acredito na tua capacidade, Joanita. Que você é capaz de botar esse projeto 

pra funcionar e sair do chão essas casas. Mas eu nunca vi uma secretária não conhecer um 

funcionário seu, dentro da sua secretaria, como eu perguntei e você disse que eu não sabia, 

que era pra eu perguntar pra ele. Então assim, eu...eu dos meus funcionários, quando eu fui 

secretária, eu conhecia um a um e sabia qual era a sua função. Mas eu te desejo sorte, o que 

tu precisar dessa Casa, aqui de mim, tu pode contar. Por que eu torço por essas pessoas, 

que elas gastaram o que não tinham, muitas vezes, como o colega Jairo falou aqui, atrás de 

papéis e isso e aquilo. E eu acredito que agora essas casas vão sair. A secretária Joanita 

se manifestou: Cita o nome do funcionário no ar, vereadora. A vereadora volta a palavra e 

diz: eu te perguntei do funcionário.... A secretária Joanita se manifestou: Ele não está no 

quadro. A vereadora volta a palavra e diz: Ah, tá, não está nos quadros, mas...O senhor 

presidente diz: A plateia não pode se pronunciar. A Vereadora volta a palavra e diz:  

...Mas estava lá na secretaria, hoje, o dia todo e acho que vários dias. Ah...também quero 

falar assim a respeito da rua Juvenal Garcia, que hoje eu estive no Posto de Saúde e uma 

senhora me encontrou lá e pediu que eu falasse aqui. Eu até orientei aqui que ela também 

fosse procurar o pessoal da administração, que ela me colocou, e eu não sei se o Jairo ou o 
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Erico, também colocou aqui nessa Casa, que...a velocidade dos carros e caminhões ali, que 

não estão respeitando o limite de velocidade. Eu, particularmente, eu não sei o que deveria 

ser feito. Se colocado ali um quebra-mola, ou algo assim, ou placas mais evasivas, assim. 

Ah... até, nesse sentido, eu gostaria que fosse enviado a administração, ou ao órgão 

competente, responsável, um ofício solicitando que as pessoas que moram naquela rua, 

ah...tão achando até assim, agora que tá se aproximando a época da colheita. Então é 

importante que o pessoal controle bastante a velocidade, apesar de...tem crianças ali. Então 

alguém tem...tem que tomar uma atitude. Que seja, então, o responsável do trânsito, que é 

uma pessoa que recebe muito e trabalha pouco, também, na prefeitura. Eu volto depois no 

meu tempo de Líder de Partido. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-

Presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O Vereador fica com três minutos, pois 

cedeu dois minutos de seu tempo ao vereador José Rodolfo de Brum.  Senhores 

vereadores, vereadora, jornal Expresso, Folha, secretários, funcionários, público aqui 

presente, boa noite a todos. Eu queria dizer que aquela parte ruim do Carovi, o pessoal pediu 

pra...o secretário pediu pra mim comentar aqui. Tão botando uma terra por cima e tão 

puxando, que auto baixo era ruim de cruzar. Tá ficando boas as estradas, como eu falei pro 

Antonio, a Sessão passada, pra ter calma que tariam vindo já. Já tão no Entre Rios, segundo 

me falou o Serginho. Dizendo que tá com uma equipe...tão fazendo lá e a outra já tá aqui. 

Então, confirma vereador Antonio? O Vereador Antonio diz: Confirmo. O vereador volta a 

palavra e diz: Então tá bom. Eu queria falar também sobre as Comissões aqui ó, que 

não...daqui da Mesa eu não to trancando. Hoje não vai ter...trancou a pauta da Mesa por falta 

de se reunir as Comissões. Eu quero deixar bem claro que eu não vou trancar nenhum 

projeto aqui. É que não foi se reunido. Se passou quinze dias e não foi se reunido as 

Comissões Oficial de Justiça, que é o Erico Rosado, o Rodolfo de Brum e o Diego 

Nascimento. Então que se reúnam na próxima, para nós liberar pra entrar novos projetos. 

Sobre o secretário Minha Casa Minha Vida, ainda bem que a dona Joanita veio aqui, me 

pediu espaço, dei plenamente por que esclareceu muito bem. Secretária, então não...aqui 

Minha Casa Minha Vida, no Capão do Cipó, não vem. Só através de outra coisa, por que nós 

não temos dez mil habitantes. Como?A Vereadora Regina diz: Na cidade. O Vereador 

Jaques diz: Só no interior. O vereador volta a palavra: Ah! Só no interior. Então tá. Na 

cidade não tem. Então quando eu disse que o secretário tinha mentido, quem não mentiu fui 

eu, então. Então era isso que eu queria dizer. Renato, eu não falei no jornal, como hoje você 

veio tirar esclarecimentos. Eu não falei no jornal que...da saúde nem nada. Mas quero fazer o 

esclarecimento que...reforçar as palavras do Rodolfo sobre a ambulância. O Elso Engleitner 

que pegou e disse pra mim que não ia receber a ambulância por que a ambulância não tinha 
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condições. Uma que não tem ar. Segunda que a...que a maca, eu não sei se eu caibo dentro, 

atrás daquela ambulância. Por que a maca tem um metro e cinquenta, ou um metro e 

sessenta. Não tem condições. Então se é pra deixar um paciente passar mal, ou morrer na 

estrada de calor, né. Então que fique parado ali e devolva um caco desses. Por que caco aqui 

nós não queremo. Nós queremo coisa boa. Então era isso, e desejar, já que eu não venho 

mais a Tribuna, parabéns ao ex-prefeito Serafim Rosado pelos seus setenta e  três anos, 

hoje, tá fazendo. Muito obrigado e devolvo a palavra á Mesa. O senhor Presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero saudar aqui o 

senhor presidente, saudar o público presente que nos visita hoje. Não vou mencionar nomes, 

né, para não cometer uma injustiça. Saudar os colegas vereadores. Saudar aqui a 87.9, pelo 

belíssimo baile de sexta à noite. E parabéns a 87, a todos nós que fizemos parte desta 

emissora, que veio para engrandecer cada vez mais o Capão do Cipó. Eu vejo tantas críticas 

e tantas coisas que a gente não dá assim, também, pra deixar passar em vão. Vou iniciar 

meu debate: remédio vencido. Procurei o secretário e a pessoa certa da secretaria lá que 

fornece remédio. Não encontramos remédio vencido, e não existe remédio vencido no Posto 

de Saúde. Existiu no passado, no governo passado. Existiu, tenho prova e posso dizer. Esse 

existiu remédio vencido. Mas no nosso governo não existiu, ainda sequer, uma caixa de 

remédio vencida e não vai existir. Agora no governo passado quando a ex...a vereadora e ex-

secretária deixou vencer o remédio, nós recebemos as caixas de remédio vencida, né. Aí 

ninguém fala nada. É no governo Froner que tá tudo errado. As coisas mais corretas e mais 

certas, diz  a vereadora. Lamento, vereadora. A senhora está todas as Tribunas, aqui nessa 

Casa, praticamente  lançando nomes e falando na ex-administração. Eu, talvez, querendo se 

lançar até uma vice-candidata, né. Acho que é muito melhor, até, deixar a eleição pra mais 

futuro. Mas vamos falar: mais correta. Realmente, fazia as coisas mais correta. A senhora 

lembra, vereadora, quando a senhora conseguiu uma cirurgia pra uma criança, lá do Entre 

Rios,  depois a senhora foi cobrar como candidata à Vereadora? Isso  a senhora não..não 

fala. Por que a senhora não fala aqui nessa Tribuna? A vereadora diz: O senhor tá 

mentindo. O vereador volta a palavra: Não senhora! Tenho prova e trago a senhora aqui, se 

me conceder espaço aqui. A vereadora diz: Concedo todo o espaço. O vereador volta a 

palavra: Né? Isso a senhora não cobra. Isso a senhora fez com muitas pessoas lá da minha 

comunidade do Entre Rios. Isso a senhora não diz aqui. É tudo correto. É tudo correto. Na 

Alice Cardinal quando  nós tava vindo de Santi...de Porto Alegre de um curso, lá tinha três 

carros do Poder Público numa festa. Isso é correto? Não é correto. Nós tava vindo de um 

Seminário, de Porto Alegre, lá tinha carro do Poder Público participando de uma festa. È 

correto o governo passado? É só o nosso que é corrupto? Não. Acredito que não. Isso aí está 
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errado. Fiscalizar. Vamos fiscalizar com ética, com moral, com dignidade e com os pés no 

chão, não somente falando o que está de errado, meu povo. Né? Tem muitas coisas boas. 

Não dá pra se comparar o governo passado com o governo de hoje, em dois anos de 

administração, vereador Ibanez. Em oito anos compraram um microônibus, e nós, em dois 

anos, compramos dois. O vereador Jaques diz: Só dois! O vereador volta a palavra: Quer 

mais vereador Jaques? Se o seu governo em oito anos não comprou. O vereador Jaques fala 

de secretários...puxando o senhor. Foi o seu erro o senhor puxar, tá? O vereador Jaques fala 

de secretário. Ele foi secretário de obras do município e um cunhado seu me procurou e 

fomos até o gabinete do senhor prefeito municipal e resolvemos a situação da frente da casa 

dele, vereador Jaques. O senhor foi secretário por que o senhor não resolveu o problema da 

Sepé Tiarajú? De umas pedras que tem lá, vereador Ibanez? Aí está tudo errado, gente. 

Nada está certo. Limpeza da Capela Mortuária, vamos respeitar, por favor de Deus. Vamos 

cada um de nós, quem sabe, fazer uma limpeza na Capela, ou até mesmo os familiares que 

velam  o seu ente querido lá, façam sua própria limpeza. A Primeira Dama fazia a limpeza da 

Capela Mortuária. Era remunerada. Não tinha mais que obrigação em fazer a limpeza da 

Capela, por que era remunerada. Depois que não foi mais remunerada não sei mais como é 

que ficou a Capela. Não tinha que não fazer, estava sendo remunerada pelo município. Não 

tinha  mais que justo ir fazer a limpeza da Capela Mortuária, né? Então, olha gente, tem tanta 

coisa aqui. E agradecer a posse da...hoje, da Paula, a diretora da escola Júlio Biasi, e a Vera 

Lúcia, né. Então eu quero dizer a vocês é muitas coisas. Tem muitos debates aqui, que os 

nossos cinco minutos, e agora ouvintes da 87.9, do nosso município do Capão do Cipó vai 

estar e ligado e vai  ver aqui o qual o certo e o qual o errado, e depois nos cobrem. Mas não 

venham criticar, somente criticar. Tem muitas coisas boas. Asfaltamos, já, várias quadras da 

cidade e nada é enxergado. Muito obrigado e volto no um tempo de Líder de Bancada.  

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O Vereador fica com quatro 

minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo ao vereador Ibanez Garcia. Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, secretários. O Emerson do Folha 

Regional. O Denílson do Expresso Ilustrado. Comunidade do Carovi. Comunidade cipoense. 

Pessoas que trabalham nesta Casa. Meu boa noite a todos. Começo, colega Regina, aonde a 

senhora colocaste que uma senhora a procurasse você, pra falar sobre acesso asfáltico do 

Capão do Cipó. A mesma pessoa procurou a minha pessoa. Aí eu fui até o prefeito, aonde 

ele me colocou que tudo a nobre colega coloca em cima a culpa da administração. Ali é o 

responsável é o DAER. É do Estado. O município o que tinha que fazer, já fez. Então o 

prefeito já mandou ofício até o DAER, pra o DAER tomar providência sobre aquela Avenida 

do asfalto do Capão do Cipó. Então a senhora não jogue tudo na administração. A nossa 
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administração está fazendo, como diz o colega Antonio: ”Pra senhora tudo tá errado”. Não tá 

tudo errado, temos muitas coisas boas, e muitas coisas boas vão chegar até o Capão do 

Cipó, para que o nosso povo tenha um grande município. Para que eles sejam assim, como é 

que eu vou explicar, que chegam em Capão do Cipó e dizem assim: “Que cidade que tá 

crescendo!” O seu governo já passou, agora é outro governo que tá na administração, e eu 

não me arrependo de ser, hoje, do lado do prefeito Froner. Tem coisas boas e hão de vim 

muitas coisas melhor ainda para os nossos munícipes de Capão do Cipó. Então a senhora 

nunca jogue tudo culpa na administração. Por que no seu tempo nunca foi correto, teve 

alguma coisa errada, também. Sobre...o colega Erico também reclamava dos transportes em 

frente a prefeitura. Isso a gente sabe que não é assim. Tem as partes democráticas, como o 

colega Rodolfo colocaste. Não é assim como tão dizendo que é. E tem mais, quero dizer ao 

colega Jairo, que me desculpe da terça passada, aonde até eu fiquei magoado, que ele me 

chamou de louco. Se eu fosse louco, colega Jairo, eu não estaria aqui. O senhor olhe no 

Código de Ética  e vem a essa Tribuna. Eu peço o senhor...que e eu fosse louco eu não 

estaria aqui. Jamais o povo ia me colocar aqui nessa Tribuna se eu fosse louco. Eu apenas 

disse uma coisa, que não iria como se diz, o senhor me disse, eu apenas citei o nome errado. 

Mas eu pedi desculpa. Está gravado na Ata. Então o senhor me chamou de louco. O senhor 

tenha mais respeito comigo e tenha moral, por que o senhor faz parte da Comissão de Ética. 

O senhor, o colega Erico e a colega Regina. Então o senhor tenha respeito, com nós...aqui a 

gente é tudo unido e um respeita o outro. Mas não pro colega chamar o outro de louco. Se eu 

fosse louco eu não estaria nessa cadeira. Então o senhor me desculpe alguma coisa, colega 

Jairo, mas o que eu tinha que falar, a gente tem que deixar as cartas limpa. Eu pedi  desculpa 

e ainda o senhor continua me chamando de louco. Não deixou eu falar no meu tempo, de três 

minutos, de Líder de Governo. Até o colega Serjão, quero agradecer a ele, colega Serjão, 

pela sua atitude, que o senhor tomou. Por ser um ‘cara’ de pulso, aqui nessa Casa. Obrigado 

Serjão. Por que jamais um colega...jamais eu chamei um colega, aqui, de louco. Aqui é todo 

mundo amigo. Todo mundo é ser humano, como qualquer um aqui. Então quero deixar aqui o 

meu registro nessa Casa. Meu  muito obrigado e no tempo de liderança eu volto. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui presidente, até não 

deu tampo fazer um pedido aqui que me colocaram hoje, a respeito da estrada do seu João 

Macedo. Ele veio me fazer um pedido, a hora que as máquinas forem lá para aqueles lados 

lá, que dê uma entrada lá na fazenda dele, na propriedade que faz tampo que não é passado 

uma lâmina lá. Então ele me fez esse pedido que colocasse ao secretário de obras que 

fizesse a entrada dele. Uma coisa eu digo, e até cumprimentar também a Elizandra. Seja bem 

vinda, que é a funcionária dessa Casa, e o doutor Marcelo, também, que não tava aqui no 
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momento que eu me pronunciei. Eu quero dizer aos colegas é....e Vereadores que isso é um 

município belo Capão do Cipó e tem muito que crescer, gente. O dia que nós chegarmos 

nessa Casa e ter a postura de trabalhar pelo Capão do Cipó e menos crítica, eu sempre digo 

isso aqui Beto Dani, que nós temos que trabalhar pelo desenvolvimento do Capão do Cipó, 

meus colegas. E isso eu preguei durante o ano sem fazer demagogia a ninguém, que nós 

podemos ser muito melhor que nos semos, Pinheiro. E isso aqui, o dia que nós acabar com a 

politicagem e as críticas e cada um fazer a sua parte, Vereador Erico, pelo Capão do Cipó, 

pode ter certeza que isso aqui vai ser um município modelo no Estado do Rio Grande do Sul, 

pelo PIB que tem. Mas isso depende de cada um de nós. Menos crítica, mais reconhecimento 

e mais visão, pro bom andamento do nosso Município do Capão do Cipó. VEREADOR 

JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Inicialmente eu tinha esquecido  de 

saudar nossos ouvintes da 87.9 a rádio Cipoense aí, que está no ar transmitindo as nossas 

Sessões,  a partir de hoje, às vinte e uma horas. Então um abraço para todos os nossos 

ouvintes. Respeito, nobre colega. Respeito, com respeito se dá. E tu deve lembrar que lá em 

dois mil e nove, na quarta Sessão desta Câmara, como tu se dirigiu a mim. Como tu se dirigiu 

a este colega, lá em dois e mil e nove. E quando tu me acusa de uma coisa que eu não sou 

culpado, pelo amor de Deus eu...eu...eu intervi nas tuas palavras, fui errado, Senhor 

Presidente. Peço desculpa da intervenção, da  intervenção. Senhor Presidente e nobre 

colega Jardim, Caminhos da Escola, esse projeto surgiu agora o ano passado em vésperas 

de eleição. Veio microônibus para todos, quase os municípios gaúchos do nosso Estado, do 

nosso Brasil. Dois ônibus contra um, mas nós  tinha transporte de qualidade. Nós não 

deixava pessoas esperando nas paradas. Alunos que deixaram de vir na escola quase uma 

semana. Isso não aconteceu no nosso governo. Quero aqui falar também da entrada da 

propriedade do senhor Pedrinho, aqui logo após a MultiRural, pediu o em cascalhamento a 

muito tempo e não foi feito. O recolhimento de lixo que ele tinha, nessa administração parou. 

Não fizeram mais. O que  custa o caminhão de lixo ir até ali? E  Joanita, a nobre Secretária, 

agora ela não está aqui. Mas eu quero dizer aos nobres colegas e a todos que aqui estão,  

fico triste por que eu tenho certeza que alguém vai perde voto. Tem uma família lá no Passo 

do Tibúrcio que prometeram casa pra ela, aqui no perímetro urbano, compraram  o terreno e 

agora o Projeto  não sai, e o ‘cara’ aquele que prometeu a casa vai ter que dar a casa para 

eles. Muito obrigado devolvo a palavra à Mesa, até a próxima Sessão, senhor presidente. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Senhor 

Presidente eu volto aqui falar do negócio do remédio vencido. Um ‘cara’ me falou, para mim, 

e eu não to aqui para defender Secretário, eu to aqui para defender o povo que falou. Até foi 

teu primo, Antonio, lá do Entre Rios que falou que trouxe duas vezes remédio vencido. E 
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quem falou fui eu, que eu dizer que eu disse, eu disse e o resto não me importa. Tem mais 

uma, Antonio. Tu disse que não...eu fui  secretário. Eu fui. E acho que me acho no direito que 

até fui um bom Secretário. Mas eu não fiz pra parente, e nem pra Prefeito eu fazia. Eu fazia 

era pro povo.  E o meu parente me pediu agora esses dias, fizemos um abaixo-assinado, daí 

tu tava ali, eles entrarão. Mas não foi nem Secretário, nem o coordenador de estrada que fez. 

Simplesmente foi dois funcionários, que foi o Caetano e o  Seu Jorge que foram lá e pegaram 

uma retro e botaram as pedra  pro homem. Essa é a minha preocupação. Por que eu pra...o  

Prefeito é acostumado a fazer serviço pra ele. Antes nós não fazia serviço nem pra nós e 

nem pro Prefeito para não deixar o povo aí pendendo. Hoje funciona assim: faz primeiro para 

eles, se sobra faz pro povo. A verdade e só essa. Eu quero só também comentar um 

pouquinho que tu falou dois microônibus. Fica até feio tu fala em dois microônibus, comprar 

dois microônibus. Olha a estrutura que o município criou em maquinário, Prefeitura, Câmara, 

Posto de Saúde, em oito anos, pra dois micro. Tem que ter muito dinheiro guardado. Tomara 

que gaste a tempo para não entregar para um outro Prefeito fazer melhor. Eu quero só fazer 

um pequeno... aqui tá o Beto Dani, que é um produtor de peixe. O ano passado deixaram de 

enviar um projeto pro Ministério de Piscicultura, para criar um frigorífico no Capão do Cipó, 

um milhão e duzentos perderam. Os vereadores que sabem. Um milhão e cem, por falta de 

projeto, e pessoas tem lá para fazer o projeto. Meu muito obrigado devolvo a palavra a mesa. 

VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Eu quero em primeiro lugar 

pedir desculpas ao povo do Capão do Cipó que vai estar nos ouvindo mais tarde, por esse 

ping-pong,  esse rebate-rebate aqui. Mas eu... a gente não pode deixar de..de...de responder 

isso. Eu não sei quem gosta mais da administração do seu Serafim, se eu ou meu colega 

Antonio. Por que ele, de dez palavras que fala, nove ele fala na ex-administração. Nós 

apenas, colega, indicamos as coisas que tão errada, vocês que puxam a administração 

passada. Então que façam um favor e copiem as coisas certas. E quanto eu ter comprado 

voto, você sabe que eu to te processando, né?Por você estar me mal dizendo e mentindo por 

aí. Pena que eu não posso te cobrar danos morais, e mesmo eu nem sei se ia ter dinheiro pra 

me pagar. E que a administração tá ruim. Está ruim, sim.  Isto mais do que a metade da 

população do Capão do Cipó diz. Não sou eu que to dizendo. Eu não votei no Froner, não 

votei. Mas quando ele assumiu, aqui, dia primeiro de janeiro eu torci por ele.  Que ele fizesse 

uma boa administração. E disse que tudo que fosse pro bem no município, não importasse de 

que partido fosse, ia ter a minha aprovação. E nunca nós deixamos de aprovar aqui algum 

projeto que fosse beneficiar o povo, a não ser criação da Secretaria do Meio Ambiente que 

vocês foram a favor e que passou dois anos pagando salário sem fazer nada. Graças a Deus 

hoje tem um secretário competente  que vai andar. E isso muita coisa errada tem na 
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administração que a gente nem sonha. E agora vocês me chamar de crítica, que eu só passo 

criticando. Tem coisa boas? Tem coisas boas acontecendo, mas vocês pegaram um 

município pronto, construído. Bastava vocês dar continuidade. Eu sempre falei aqui que eu 

tinha medo que  Capão do Cipó parasse, mas é  pior, está andando para trás. Mas graças a 

Deus, futuras eleições virão e novos administradores estarão. Era isso eu devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR DIEGO NASCIMENTO, Líder de Governo PP: Senhor Presidente, eu só 

quero parabenizar a nossa rádio 97.9 pelo belíssimo baile que aconteceu na sexta-feira, seu 

Leandro. Parabéns a comunidade também, que foram participar do grande evento. Parabéns, 

também, a comunidade do Capão do Cipó. Também do Campeonato Municipal quero 

parabenizar quem tirou o primeiro lugar, a Associação, segundo lugar o Juventude do Carovi, 

terceiro lugar, quarto lugar. A todos que ajudaram. O Aldair da Secretaria da Educação. 

Parabéns Aldair pela tua indicação lá ajudando a organização. A Brigada Militar. Enfim, a 

segurança foram ajudar que esse final do campeonato fosse excelente. Então estão de 

parabéns seu Aldair. Parabéns mesmo. A equipe  do DEMAC, parabéns pelo serviço lá no 

Passo do Tibúrcio. Ontem estragou a bomba, foram lá e arrumaram. E tão de parabéns a 

equipe, que tão trabalhando honestamente. Tão de parabéns a equipe do DEMAC. Tão 

fazendo o trabalho certo em defesa do comunidade cipoense. Também sobre a posse da 

nova diretora do Júlio Bisai, hoje, aconteceu na Sala de Reuniões da Prefeitura. Então quero 

desejar sucesso  a Ana Paula e a Vera. Também tenho aqui um pedido de providência da 

estrada do seu Adelino Nascimento quem vai a Inducalca. Peço que o Secretário olhe com 

carinho esta estrada. Também que seje colocado umas duas ou três cargas de pedra na 

estrada que vai a estrada do seu Bender. Ele me colocou que a aula está iniciando e os 

transporte é grande e precisa que coloque duas ou três cargas de pedra até a chegada da 

propriedade dele. Colega Regina você colocaste que o colega, o  nobre colega Antonio, só 

fala da administração ante...do seu Serafim.  Então,  colega Antonio, eu acho que tá invertido. 

Eu acho que a nossa administração que tá boa, por que ela só fala no governo Froner.  Seria 

isso senhor presidente e até mais. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Bancada PMDB:  Seu Presidente, voltando aqui ao microfone, rapidamente, quero desejar à 

Secretaria da Assistência Social boa sorte. Somente isso secretária. E vou observar  e vou 

torcer que faça um bom trabalho e atenda esse projeto. E eu quero deixar de dizer o projeto 

Minha Ilusão  Minha Vida, pra dizer o projeto Minha Casa Minha Vida por causa da sua 

competência. Eu vou fazer essa torcida. Colega Rodolfo eu não critiquei a comissão de 

licitação, que muito eficiente é. E graças a ela que o seu governo ainda anda. Agora eu 

critiquei o seguinte: a gestão do Secretário da Saúde e não tem nada o que esconde. Se 

tinha o Logus que tava com o óleo vencido, podiam muito bem ter pegado o C4 do Prefeito, 
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de cinquenta mil reais e ter ido levar este paciente para Porto Alegre. É uma questão simples.  

Se tinha uma ambulância danificada podia muito bem ter feito uma revisão e deixasse em dia. 

É uma questão assim de gestão,organização, planejamento. E ficamos a vontade para 

discutir e debater. É só isso que nós questionamos. Nós queremos a transparência, a 

eficiência de uma administração. Sabe o que  me chateia, as vezes senhores, é chegar na 

Secretaria de Saúde e enxergar filas, gente ter que pegar ficha oito horas da manhã e ser 

atendido lá, onze horas, por que é o novo sistema, tchê.  Então isso me...me...me...me 

entristece e me empobrece como Vereador aqui desta Casa. Nós podíamos muito bem ter 

discutido projetos aqui dentro, mas nós temos que criticar. Por que nós não somos 

vereadores da oposição, nós somos de posição e defendemos aqui a população cipoense. 

Esse é o nosso objetivo e somos muito bem pagos para isso. Era isso meu Presidente, e 

muito obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Volto aqui  a esta  

Tribuna. Ouvi o que a Vereadora disse que está me processando. Que pena que será só eu, 

vereadora. Eu acho que deve ter muitos que  a senhora deverá processar. Quem seria, né os 

casos dos processos? Estou esperando. Não tem problema nenhum. O que eu falo aqui 

nesta Tribuna, eu acho que é  livre, posso falar e posso dizer aquilo que eu sinto em bem do 

povo do Capão do Cipó. Onde foram parar os canos de São Miguel das Missões? Me 

respondam, tá? Gostaria também de dizer sobre as casas. Será que uma meia casa 

daquelas, vamos entrar no médio Vereador Jairo, o senhor quando foi Secretário da 

Assistência Social, um pai uma mãe tudo junto. Por que era um quarto, e uma cozinha e um 

banheiro. Então não tivesse dado nada. Se sintam no lugar de pai. Como que você vai estar 

num quarto, um pai, uma mãe, todos juntos, né? Essas foi as casas que eu enxerguei, ne.  

Estão aí a vista. E se Deus quiser, com a  nova Secretária da Assistência Social, vamos 

conseguir cinquenta casas. Vamos trabalhar irmanados, Joanita, para que essas cinquenta 

casas venham para  Capão do Cipó, né. Isso venha mesmo, né. Então eu quero dizer aqui 

pra vocês, gente, sinceramente eu não vi nem a vereadora Regina apresentar uma indicação, 

um projeto-sugestão aqui nessa Casa, Vereador, para nós discutir. Ela só critica.  Ela só fala 

do governo anterior . Eu não falo do governo anterior. Não tenho por que tá falando. E quero 

deixar aqui nessa Casa bem escrito, outros Prefeito virão, mas não irão concorrer sozinho no 

Capão do Cipó. Só se  ai um bom senso, tá? Vamos disputar juntos lado a lado, voto a voto 

da população cipoense, né. Pra nós ver. Não espere que ai só um candidato. Pode haver, se 

acontecer um bom senso, né. Então eu volto aqui, se Deus quiser, na terça que vem. 

Desejando um feliz final de semana, mais próximo aí pra vocês, pela 87.9 que vai divulgar os 

nossos trabalho. Muito obrigado Senhor Presidente. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO N° 10/2011, da 
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Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando espaço na Tribuna, para explicar sobre 

assuntos referentes a atual situação dos Programas e Projetos desenvolvidos na Gestão 

Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social. MOÇÃO 001/2011, dos Vereadores 

aos familiares de Amândio Alcântara. MOÇÃO 002/2011, dos Vereadores aos familiares de 

Silvarina da Rosa Garcia. OFÍCIO N° 11/2011, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

solicitando empréstimo Plenário 17 de Abril, para realização de reunião com os cadastrados e 

interessados no Projeto Habitacional no município de Capão do Cipó, sexta-feira, dia 18 de 

fevereiro de 2011, às 09:30 horas. OFÍCIO DO PARTIDO PROGRESSISTA, informando o 

vereador Antonio Chaves Jardim, como Líder de Partido na Sessão Legislativa de 2011. 

CONVITE, da ACAMVALE, para ato público, com a presença de autoridades políticas 

estaduais e federais, dia 28 de fevereiro de 2001, às 14 horas, no Centro Comunitário Santa 

Juliana, em Jaguari. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 002/2011, da Vereadora Regina Weidmann, 

ao prefeito municipal. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

MOÇÃO 001/2011, dos Vereadores aos familiares de Amândio Alcântara, aprovada por 

unanimidade. MOÇÃO 002/2011, dos Vereadores aos familiares de Silvarina da Rosa Garcia, 

aprovada por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 002/2011, da Vereadora Regina 

Weidmann, ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 22/02/2011, 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, 15 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

 

 


