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ATA N° 10/ 2011 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2011, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara 

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

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

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

trabalhos”.  Após o senhor Presidente em exercício convida a 1ª secretária para que faça a leitura da 

ata 09/2011, da Sessão Ordinária do dia 22/03/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o 

senhor Presidente em exercício informa que o Prefeito Municipal, senhor Osvaldo Froner, enviou 

ofício solicitando espaço na Sessão ordinária de hoje, porém não compareceu e não enviou ofício 

informando o motivo. Após o senhor presidente em exercício chama os vereadores para fazerem o 

uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e informa que hoje está presidindo a Sessão, 

pois o vereador Sergio Seifert, presidente desta Casa Legislativa, encontra-se doente. VEREADOR 

SÉRGIO SEIFERT (PP):  O Vereador não se fez presente por motivo de saúde.  VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Diego 

Nascimento  lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Quero cumprimentar o senhor 

presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz presente, secretário de educação, 

coordenador do desporto e turismo do nosso município, secretário do meio ambiente, também, 

presente junto conosco nos prestigiando. O nosso amigo Pedro, aqui, funcionário da Prefeitura 

Municipal, o qual trabalha no setor da Fazenda. Portanto, para mim, para o Procurador Jurídico desta 

Casa no ano de dois mil e nove, hoje, Procurador Jurídico de dois mil e onze, para nós, servidores da 

Câmara Municipal de Capão do Cipó. Estivemos de um mandato sério, que este vereador vem 

fazendo ao povo de Capão do Cipó. Portanto, ficamos nessa Casa, quatro anos atrás como vereador, 

nessa Casa, e dois mil e nove chegamos a presidente dessa Casa. A qual me honra muito a minha 

Bancada a ter me dado esse mérito de chegar presidente da Casa do Povo, de Capão do Cipó. 

Portanto, nós recebemos do Tribunal de Contas do Estado a aprovação da nossas contas. Portanto, 

para mim, para o doutor Gustavo Nascimento, que hoje é Procurador dessa Casa, para os servidores, 

colega vice-presidente naquela época, Ibanez, me honro muito em ter presidido essa Casa, por ter, 

talvez, sido acusado nessa Casa, e, hoje,  o Tribunal de Contas do Estado me dá o mérito de tá com 

as minhas contas aprovada, né, junto ao Poder de Capão do Cipó. Então me resta agradecer e dizer 

muito obrigado doutor Gustavo pelo trabalho sério, a Silvane, também que trabalhou junto conosco, o 

Leandro Sauer, que nos assessorou, aqui, também. Então dizer para vocês, que queira Deus que 

todos os presidentes que aqui passarem, também, deixe sua marca de trabalho e que recebam do 

Tribunal de Contas a aprovação das suas contas. Então eu tenho a agradecer muito o trabalho sério 

que nós fizemos aqui nessa Casa em prol do povo de Capão do Cipó. Portanto, nós, também, 
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verificamos na questão, colegas vereadores, e, portanto, nós vimos muitos programas de rádios 

comenta sobre a bacia leiteira, sobre o investimento da bacia leiteira, aonde se dizia, sábado passado 

eu escutava um programa de rádio, se dizia que pequeno produtor com cinco hectare de terra pode 

tira sustento de cinco mil reais. Ora, esse técno, que passava essa informação, pra mim, ele não 

entende nada. Por que o pequeno produtor...o grande produtor, se dizia que tem municípios pequeno 

que, talvez, tá tirando o salário mais que o do prefeito. Aquele que tem competência e que tem meio 

de trabalhar com a bacia leiteira, que tem condições. Não o pequeno produtor de leite lá do 

assentamento, lá do Entre Rios, lá do Carovi, ou do Passo do Tibúrcio, de toda a região, tirar o 

sustento aonde não tem condições de por o adubo na terra, aonde não ter...por o calcário na terra, 

corrigir o seu solo. Então eu peço aos apresentador de rádio e até mesmo esses técno que veio 

informa, deixe de tá usando o pequeno produtor. Nós precisamos que a Prefeitura Municipal, a 

secretaria de agricultura do município, faça um convênio pra adquiri, é...calcário, adubo, pra nós 

repassa pra o pequeno produtor, né. De que forma o pequeno produtor, aonde deixa as suas vaca na 

lavoura, até mesmo deixa só a raiz da planta, vai tira um sustento de cinco mil reais, de cinco hectare 

de terra? Não existe é...essa marge, não existe essa tática, né. O nosso pequeno produtor vem 

sofrido. E, além de tudo, é dificilmente recebe apoio das grandes empresa pra leva o conhecimento 

pra sua propriedade, gente. Então, olha, sinceramente, nos dói, né, quando a gente vê os 

apresentadores e técnos fala sobre essa questão. Os grandes produtores, aqueles que tem 

condições, eu concordo, que até, talvez, tire um salário maios que até do mesmo que o prefeito, tanto 

do município de Capão do Cipó, como dum município pequeno. Mas aquele que pode coloca aquilo 

que a sua terra necessita, né Adair, você acho que, talvez, conheça, é filho de agricultor. Portanto,  eu 

quero dizer aqui ao coordenador de estradas, Serginho. Na terça passada o senhor foi muito 

elogiado...acho que eu tenho um minuto, né colega, seu, ainda, né. O Vereador Diego diz que sim. 

O senhor foi muito elogiado. E no sábado, quando o senhor apresentava o programa de rádio da 

Verdes Pampas, o senhor usou muito do espaço, o senhor é o apresentador, inclusive o prefeito não 

pode fala da viagem dele a Porto Alegre, por que o senhor começou a fala. Mas, não adianta, eu 

como vereador, representante do povo de Capão do Cipó, e, até mesmo dos assentamento, sair com 

o prefeito municipal, aonde o coordenador de estrada disse, Serginho, tu disse na... que visitou o 

assentamento em dia de chuva. Mas as necessidade do povo dos assentamento nós já tinha te 

passado. Você foi caminhar a toa. Por que era só ter feito em dia de tempo bom, não em dia de 

chuva. Não adianta recorre o município em dia de chuva, por que as necessidade das comunidade 

nós conhecemo. As realidade nós conhecemo. Então eu ouvi o coordenador de estrada apresentar 

esse serviço, que visitou o...os assentamento, que... então em dia de tempo seco, coordenador, que 

nós visitamo com o senhor prefeito, onde o senhor estava junto, então foi perdido. Então nós vamo te 

que deixa que o senhor faça, pelo menos, pro povo de Capão do Cipó e pelos nossos assentamento, 

né. Então eu não concordei, plenamente, quando o coordenador de estrada disse que visitou, em 

plena chuva, os assentamento pra vê as necessidade, se nós conhecemo as necessidade e as 

realidade do pessoal dos assentamento, da bacia leiteira. Então é, lamentavelmente, quando a gente 
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vê as pessoas quere tira proveito em cima dos administrador de Capão do Cipó. Muito obrigado e até 

terça que vem. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador fica com quatro 

minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental para o vereador Antonio Jardim. 

Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, secretários, munícipes, nosso Jurídico 

doutor Gustavo, a rádio Cipoense, demais funcionários públicos. Meu boa noite a todos. Em primeiro 

lugar, senhor presidente, eu quero convida, aqui, em nome da direção da Escola Júlio Biasi, que 

venham participa do grande baile no dia dois de abril, da Escola Júlio Biasi. Então os ingressos estão 

a doze reais a venda. Então que o nosso povo cipoense venham prestigia o grande evento da nosso 

município, que é da nossa Escola Júlio Biasi. Então eu quero deixar, aqui, o convite  a todo o povo 

cipoense pra que venham prestigiar o evento daquela escola. Também, quero aqui, aproveitar a 

oportunidade que eu tenho, e agradece ao secretário de obras, Serginho, coordenador de estrada, 

pelo serviços feito me nosso município. Quero agradece pela limpeza ali da esquina da...onde mora o 

ex-vereador, dessa Casa, o senhor Luiz. Pela limpeza da Avenida. Pelas placas de sinalização que 

foram colocada naquela Avenida. Também pelas trocas das lâmpadas em nossa cidade. Então, 

Serginho, parabéns. Eu só tenho a agradece aos pedido dos...de nós vereador, como se diz, e os 

nossos pedido serem ouvido pelo executivo. Então a gente só tem a agradece. Então, protocolei, hoje, 

nessa Casa, mais uns pedido a secretaria de obras, que fa...com certeza, vão nos ouvir, e vão faze. 

Então eu peço que seja trocado uma lâmpada em frente a Escola Júlio Biasi, que seja feito 

patrolamento na estrada do Rincão dos Mamoneiros, e que seja feito patrolamento na estrada da 

propriedade do senhor Ademir Nascimento, em direção a...Arei....quem vai a Areias, ali. Quero seja 

feito esse patrolamento nesses locais. Também protocolei nessa Casa, hoje, juntamente... vou dizer 

em nome da minha Bancada, mas foi eu que fiz, ao executivo municipal que providencie o que segue, 

através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo: Que seja instituído no 

município o prêmio “Funcionário Padrão da Secretaria Municipal de Educação”,que tem como 

objetivo, reconhecer, recompensar e incentivar os professores  e servidores considerados 

exemplos de compromisso e dedicação á Administração Pública Municipal, que se 

destacaram em assiduidade, eficiência, comprometimento, colabo...colaborando diariamente 

na melhoria da qualidade de vida da sociedade cipoense. Então deixei mais um, como se diz, 

protocolei mais um pedido a  secretaria e o executivo, que seje tomado providência, e, com 

certeza, o nosso secretário de educação vai coloca em prática essa ideia, desse vereador. 

Sobre o asfalto do nosso município, até o colega Jaques andou viajando com o nosso 

prefeito. Ele sabe bem explicar mais sobre a situação dos nossos asfalto aí. Então deixa que 

ele faça o comentário, que ele esteve viajando com o nosso prefeito. Então meu muito 

obrigado. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz aqui presente, secretários, 

colegas funcionários. Em especial aí aos moradores da Rua Juvenal Garcia, que se fazem aqui 

presentes. Mas quero, em primeiro lugar presidente, dá os parabéns ao grupo de cavalarianos aqui de 
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Capão do Cipó, que, juntamente, com o grupo da décima região, foram lá disputa o rodeio, lá em 

Santo Augusto, e, também disputar a partida...jogo de bocha. E, quero dá os parabéns na pessoa do 

seu Clodomiro, cumprimentar a todos aqueles que foram representa o município de Capão do Cipó no 

tradicionalismo gaúcho. Fica, aqui, esse registro. Também não poderia deixa de agradece e fazer uma 

análise especial a AES Sul. A AES Sul que é uma parceira do município de Capão do Cipó e doou 

oito mil mudas de árvore para o município. Então aquele morador, é oito...oito mudas por pessoa, se 

não me engano, secretário. Nove mudas, de árvore, o vereador Jaques me corrigiu, nove mudas de 

árvore, por pessoa. Então todo aquele que quise fazer a solicitação de mudas, chega na Prefeitura, 

entra em contato com o secretário do meio ambiente, que tá fazendo um excelente trabalho, ou 

demais colaboradores, que vai requere as mudas de árvores. Então fica aqui o registro, também, tive 

presente na mateada da AES Sul, um gran...excelente mateada. E mostra, assim, o envolvimento, 

uma mudança na AES Sul, com relação a comunidade. Mas eu fiquei feliz quando li o ofício que o 

nosso prefeito ia tá presente aqui, hoje. Que o nosso prefeito ia vim conversa conosco aqui, hoje. 

Discuti e debate as questões que tão em debate aqui nesta Casa, e, agora ao mesmo tempo recebi 

com tristeza que o prefeito não compareceu a Sessão dos vereadores. E eu fico com um 

questionamento agora: quem deve, não teme! Quem lança uma série de críticas no jornal Folha 

Regional ao Poder Legislativo, não tem por que teme. Chamando nós de manobras oposicionistas, 

um pedido de vistas que foi aprovado por todos os colegas. O primeiro pedido, diga-se de passagem 

aqui, não foi um pedido de vistas do vereador Ibanez, dos vereadores da oposição. Todos os colegas 

votaram favorável ao pedido de vistas, com relação a discussão do calçamento. Nós estamos 

legislando aqui, e defendo interesses da comunidade. Não defendemos interesses de terreno baldio 

aqui no centro. Vereador quando legisla, ele trabalha pela sua comunidade. É ela que cobra o 

trabalho do vereador. Essa é a nossa luta aqui dento, colegas. Nós só queríamos tira o asfalto de 

duas quadras que não mora uma pessoa, e levar lá pra Juvenal Garcia, que tem pessoas idosas, que 

tem crianças, que tem jovens. Rua de moradores. Não custa nada isso. E a gente vê rumores que tem 

projeto, que tem projetos, mas por quê que não vieram conversar conosco? Por quê que não vieram 

debater o processo conosco? Se nós somos o Poder Legislativo desta Casa, e, juntamente com o 

Poder Executivo, nós temos a função e a obrigação, e somos muito bem pagos pra isso, pra trabalhar 

pro nosso município. Nós somos funcionários de cada cipoense. E aí nós quando solicitamos que 

venha alguém da administração visita, recebemos a triste notícia que não vinha mais ninguém. Então 

eu gostaria, aqui tchê, que seguisse o exemplo de alguns secretários. Que venha aqui discuti. Que 

venha aqui debate. Fica aqui o secretário do meio ambiente: “Vereadores, vamos conversar com 

vocês”! Vamos! Conversamos! Por que não isso? Não custa nada. Eu acho que não somos nenhuma 

raça diferente. Nós somos seres humanos normal. Não agredimos ninguém, a não ser nós somos 

diver...divergente de ideias, somente, aqui. Então isso nos chama atenção, nos entristece e nos 

empobrece como cidadãos do nosso município. Quando falta o Poder Executivo, ou quando falta o 

Poder Legislativo, pra se discuti um projeto importante, que envolve famílias do nosso município, nós, 

não é o prefeito, nós saímos empobrecidos do nosso município. Não foi por isso que nós 
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emancipamos essa Capão do Cipó. Não foi por isso aquela luta, colega Rodolfo, inúmeras viagens o 

senhor participou. Não foi por isso. Volto no meu tempo de liderança, presidente. E desculpa, 

presidente, pelo tempo. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Senhor presidente, 

colegas vereadores, colega vereadora, secretários que estão aqui, seja bem vindos. O ex-vereador, 

seu Luiz,  seja bem vindo a essa Casa, seu Luiz e sua família. Seu Anauri. A minha tia. E várias 

pessoas e moradores da Juvenal Garcia, não vou cita nomes para não comete injustiça. Adair. Pastor, 

também, que representa a administração municipal. Procurador, e os nossos ouvintes, né colega 

Rodolfo, da 87.9, que daqui...às nove horas, tá dando o privilégio de ouvi as reivindicações do Poder 

Legislativo. Eu disse aqui nessa Casa, secretário. Eu chamo de secretário, Serginho, da atitude que tu 

teve, aqui, e eu disse aqui nessa Casa que nós ia colhe os fruto. Que bom! Várias vezes já 

recebemos a visita, se colocando a disposição, do secretário do meio ambiente, Alexandre Voltz. 

Hoje, também digo aqui Henrique, tu teve aqui, se colocou a disposição de todos os nobres colegas 

vereadores. Isso é um exemplo que devia ser seguido por todos os secretários, e não por vocês. Por 

que independente disso, eles dependem muito desse Poder Legislativo. Vocês podem ter a certeza 

disso. E nós só vamos consegui ser grande, e Capão do Cipó cresce, o dia que nós muda a 

mentalidade e anda ao mesmo lado. Sem nós tive essa consciência vai ser muito difícil, vocês podem 

te certeza disso. É um município pequeno, mas é nas pequenas coisas que a gente tem grandes 

conquistas. E quero te dizer, Serginho, só tenho um pedido a fazer ao prefeito municipal. Já que tu é 

considerado o secretário que trabalhou por trinta dias, pelo menos que tenha a consciência, colegas 

vereadores, que tu ganhe, pelo menos trinta dias, como secretário. É uma reivindicação minha, que 

eu quero faze. Por que os outros que tão assumindo como secretário, tão ganhando como secretário. 

Eu acho que tão sendo injusto com a tua pessoa, tu não ganha como secretário. Eu acho que tu tem 

que ganha esses trinta dia, como o secretário Henrique ganha, Henrique Lima. Eu acho que é o 

mínimo que a administração tem que faze. É um pedido meu, que tu ganhe esses trinta dia como 

secretário, e não como funcionário. Por que ontem, as dez horas, eu te procurei, tu tava trabalhando 

nas estradas, né. Então eu acho que mais do que justo o reconhecimento a tua pessoa. E eu não 

poderia falta disso. E, também, quero agradece o secretário Vonto...Voltz, que teve aqui, hoje,  e pelo 

trabalho que tu vem fazendo, e...juntamente com o Henrique. Também, colegas, e gostei da...da 

palavra do colega Erico, que essa Casa não pode fugi de nossas responsabilidades, vereadores, que 

é, aqui, do bate, das coisas melhores, dos interesses do Capão do Cipó, seu Luiz. O senhor passou 

por aqui e sabe disso. A nossa responsabilidade nessa Casa, não faz do que ser mais justa, do que 

atender os interesses do povo do Capão do Cipó. Não pode fugi disso. Isso é o mínimo, vereador, 

nessa Casa, pelo menos a responsabilidade, nós temos que te com vocês. E eu não fugirei da 

responsabilidade, mas como, como diz aquele: Maomé não vai na montanha, a montanha vai a 

Maomé. E eu, hoje, tive, juntamente com toda a minha Bancada, fui ao encontro do prefeito Froner, 

pra ouvi as reivindicação feita, inclusive por mim, por que fui citado no jornal a respeito que eu 

defendia os interesse da Rua Juvenal Garcia. Eu ouvi a palavra do prefeito, e quero ouvi dos 

vereadores e presidente da Câmara, Jaques, que acompanhou ele a Porto Alegre, que ele nos deu a 
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palavra, hoje, né colegas vereadores, todos vocês tavam lá. Eu quero colocar todos vocês, juntos, pra 

mim não cometer a mesma injustiça sozinho. Vereador Rodolfo, vereador Jardim e vereador Diego. 

Se o aditivo de vinte e cinco por cento que a...que a Castilho tem direito ao repasse ao município, que 

será pra asfaltar, seu Luiz, a Rua Juvenal Garcia. E nós vamos cobra. É o mínimo que nós devemos 

faze, ou ele irá faze com recurso próprio do município. E eu espero, seu Luiz, por que, como diz o 

vereador Érico, nós tamos, e não posso contesta certas coisas, vereador Erico, e essa rua vai ter um 

calçadão, e vai fica uma rua ali na frente, rua de chão. Mas nós soubemos de nossa responsabilidade 

e atitude que cada um tem que te aqui. Mas eu espero, sim, que vocês  durante esse ano recebam o 

asfalto da Rua Juvenal Garcia. Por que nós tamos aqui, mais do que justos, é pra cobra o 

melhoramento e as condições melhor de vida no Capão do Cipó. E eu não vou fugi de minhas 

responsabilidades. Meu muito obrigado, presidente, volto no tempo de liderança. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora desta 

Casa. Em especial aos ouvintes da Cipoense FM, que estão nos ouvindo. E, também, a toda esta 

comunidade que, hoje, vem nos prestigiar. Especialmente ao pessoal lá do Bairro Santo Antonio. Aí 

ao Della Flora, ao seu Antenor, né. Enfim, todos que aqui estão. E por uma causa justa, né seu Flor? 

Que é...é bem provável que aquele projeto dos asfaltos nas ruas, vão a...existe uma probabilidade de 

irem a votação hoje, de ir a votação o Projeto 015. E a gente defende aqui, como foi defendido por 

outros vereadores da oposição, e o colega Ibanez, também, do PP. Dos quais até saiu no jornal, né, 

em defesa da Juvenal Garcia dos Santos, pra que fosse, né, terminado aquela acesso com recurso 

próprio do município. Por que é um pedaço pequeno. E dos quais, o reclame que a gente tem, é que a 

rua incluída no projeto do prefeito, não tem nenhuma casa. Não tem um morador, que é o seguimento 

dessa rua aqui, que passa pela antena da RBS, e a gente reivindica, né, que troque então. Que tire 

aquela rua ociosa, que querem asfalta, que não vai passar...que vai passar carro, mas não tem um 

morador, e coloque aquele asfalto lá na Juvenal Garcia. Então, conforme relato, aqui, do vereador 

Jaques, que ele me falou, e aqui do Ibanez que, também, já relatou aqui no...na Tribuna, em viagem a 

Porto Alegre, parece que existe um aditivo aí, de até vinte, vinte por cento, né, na obra do acesso da 

377, ali, que pega a Juvenal Garcia. Mas e se essa...se esse aditivo não sai? Vão  espera, se tem um 

milhão e oitocentos...um milhão e oitocentos mil em caixa no município de Capão do Cipó, recurso 

próprio. Por quê que não incluem aquele pedaço da rua lá? Não termina aquele asfaltamento? É por 

que não querem! Existe recurso, vão faze o que com o dinheiro? Mas, tudo bem. Eu tenho aqui, 

senhor presidente, também um ofício que eu quero que dirija ao secretário da...de obras, e aqui tá o 

Serginho, né. Pedindo que seje retirado os restos vegetais lá da Rua  João Bolzan, no terreno do 

senhor Chico. Ele é proprietário, comprou a pouco aquele terreno lá. E colocaram um monte de lixo lá, 

lixo vegetal, não sabe a procedência. E ele pede, então, que tome providências e façam a retirada. 

Também ali no assentamento 14 de Julho, o senhor Carlos Altivo dos Santos Pires, me pediu que 

pedisse, encarecidamente, a secretaria de obras, e é bom que o coordenador de estradas está aqui. 

Que encascalhe, passe uma patrola no acesso a propriedade dele. A mulher dele, a dona Fátima, 

trabalha lá na escola Roseli Correa da Silva, dia de chuva ela não pode comparecer no serviço por 
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que não tem como sair de casa. E, também, da mesma forma, Serginho, ele já te falou, o Jair Loureiro 

de Melo, do 14 de Julho, também, né.  Ele tem dificuldades lá, num poço, uma fossa, né, um poço 

negro, dele. Pediu pedra a seis meses. Falou contigo diversas vezes. Teve no gabinete do prefeito, o 

prefeito prometeu de manda no outro dia a máquina lá pra leva umas...cavoca a fossa, e o caminhão 

pra leva uma carga de pedra, e até hoje. Faz seis meses.  E é incrível que, tanto o Carlos Altivo dos 

Santos Pires, como o Jair Loureiro de Melo, não votaram na UDP. Isso aí que me deixa mais 

indignado. São votos que o PP ganhou, e que ajudou a eleger esse prefeito. E, hoje, eles vem ao 

nosso encontro, esse pessoal, esses munícipes de Capão do Cipó, pedir, encarecidamente, que nós, 

mais uma vez, cobre isso. E cobre, aqui, na Tribuna. Por quê? Por que, pessoalmente, com o prefeito. 

Pessoalmente com o coordenador de estradas. Pessoalmente com o secretário de obras. “Já foi feito”! 

E, até hoje, nada. E talvez, meu presidente em exercício hoje, seje por isso que o prefeito, hoje, não 

está aqui. Se ele marcou uma audiência com os vereadores, né, não nos recebeu, que todos sabem. 

Não nos recebeu. Vocês acham que ele viria aqui na Câmara de Vereadores debate com nós? (risos) 

É incrível! Reservo o meu tempo de liderança, senhor presidente. Obrigado. O senhor Presidente em 

exercício passa os trabalhos da Mesa à 1ª Secretária. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que hoje se faz 

presente. Que, hoje, tamos de Casa cheia, graças a Deus. E os ouvintes da nossa rádio 87.9. meu 

boa noite a todos. Eu quero, primeira mão, o Adair tá aqui, falar da nossa ida, eu fui junto com 

os...gurizada aí do Capão do Cipó, em São Gabriel, ver uma piazada joga bola. Tem coisas que a 

gente entris...fica triste. Que o nosso município, se tem um milhão e oitocentos mil em caixa, é tão 

pouco o incentivo que nós temo, principalmente no esporte. Tu Adair, que é o coordenador do 

desporto e turismo, que é pouco dinheiro que tem, essa é a verdade. Que eu acho que quando a 

pesso...o secretários pensam em...deixem mais dinheiro. Nós levemo as crianças nossa de noventa e 

sete...de noventa e oito até dois mil e dois, com oito ano, até doze, joga bola. Olha eu assim, eu me 

arrepiava, vendo nossas crianças. E tem um professor que vem um dia por semana, só, aqui. No 

mínimo, eu falei pra ele lá, chamam de Bolinha. Olha, até, ele disse: “ Descobriram, me descobriram o 

meu apelido”. Ele faz três mês que tá aí no Cipó. Nossas crianças de oito a dez anos tiraram o 

primeiro lugar, lá no campeonato. E os de doze, dos dez aos doze o segundo, por que perderam a 

primeira partida. E não era com time de...de...de...montado ontem. Tinha de Santa Maria, dois time, 

que jogam futsal estadual. De Uruguaiana, Rosário do Sul e Capão do Cipó. Tinha cinco cidade, e os 

nosso trouxeram o troféu e medalha, que tinha de todos lá, vieram todas pra cá. Só não tiraram o 

primeiro lugar. Imagine se tivesse mais incentivo da nossa administração. Fizesse duzentos e tanto 

quilometro pra ir, voltemo, chegamo a uma hora da manhã aqui. Olha é... eu acho que o executivo 

tem que pensa mais e incentiva o nosso esporte das crianças. Eu também quero aqui, rapidamente, 

pedir nas estradas, que nem o vereador Antonio falou do Sérgio dia de chuva. Dia de chuva que tu 

tem que saí na estrada vê onde tem o problema. Ali no assentamento, inté falei pro Sergio, tem quatro 

bueiro que tá tudo...trancou tudo. Tá certo que a chuva foi grande, mas muita coisa não tem 

justificativa. E...e lá no assentamento Nova...da Sepé Tiarajú, do Givago, mais conhecido como 
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Givago lá, ele não consegue chega ao...pra pega o leite, lá o caminhão. Ele me pediu, 

encarecidamente, que desse um jeito e fosse lá vê. E ali no assentamento 14 de Julho, que é o 

Paraguai, mais conhecido como Paraguaizinho, é lá embaixo. Até ele disse: “Jaques, vê aí, por que...” 

Esses dias foram passa...passaram a globe na estrada dele, diz que não cruza nada. Que tem que 

coloca umas pedra pra ele lá, por que o problema tá brabo. Eu também quero falar, rapidamente, veio 

a comissão, um relatório da comissão especial, criada por...acompanha e fiscaliza as obra da 377. 

Teve os vereador de Santiago, hoje de manhã, tava eu e o vereador Erico e o vereador Ibanez, aqui, 

pra acompanhar. Por que a nossa obra começou faz uns dez ano e até hoje não foi concluída a 377. 

Eu quero vê quando termina, agora, a nossa safra aí, como que vai fica o nosso asfalto da 377. Nós, a 

ideia nossa, é monta, aqui, todos os vereador de Capão do Cipó, essa região, Jóia, Santiago, e ir lá 

no DAER, pra ver o quê que pode ser feito. Por que a gente sabe que tá mal o dinheiro. Não tem 

dinheiro, mas não vão dizer...diz que o governo do estado, agora, que assumiu a pouco vai ter que dá 

uma... Eu hoje falei na...da Prefeitura. Eu queria sabe com o que a Prefeitura tá pagando a rádia 

Verdes Pampas pra faze esse programa, meia hora eu acho, que tem? O Paulo Genro disse que ele 

não sabe.  Por que a...a Câmara de Vereadores não pode contrata  a rádio, em janeiro, por que eles 

não tem uma negativa. Se a Câmara não pode, como é que a Prefeitura pode? E por que não fazer na 

nossa rádio? A nossa de Capão do Cipó. Por que não? Nem que cada um, acho que tira do bolso, 

não tem como a Prefeitura pagar. Mas que pague e incentiva a nossa rádio, aqui. Por que a Verdes 

Pampas vem aqui só pra fazer tranqueiragem. A verdade é essa! Entrou na justiça, lá, pra derruba a 

nossa rádio. Eu sou o primeiro que quero tá, o dia que...se toca de acontece isso, tá lá na frente da 

Vedes Pampas, pra tranca as porta daquela coisa lá. E por quê que o município paga? Eu dos 

sessenta...da ida a Porto Alegre eu vou fala no meus dois minutos, depois. Eu falei com o secretário 

de educação, por que tem o bolsa estudante. Desde dois mil e cinco, quem estuda em São Vicente e 

nos outros colégio, ganham só sessenta e cinco reais. Em São Vicente, hoje, eles pagam oitenta e 

cinco pra comida, lá, que eles ficam lá. Por quê que a Prefeitura não pode paga isso? Eu tava falando 

com o secretário, tem dezessete aluno. É trezentos e quarenta reais a mais no município, por mês. 

Pro município não é nada, mas pros estudantes, que estudam lá, é uma boa ajuda. E pagam esse 

valor desde dois mil e cinco. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

em exercício reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): 

Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que hoje está aqui, 

que vieram nos prestigiar, aqui, reivindicar pelo asfaltamento da sua rua, com razão. Amigo Adair, 

demais secretários, Serginho, secretário do meio ambiente, Pastor. Aproveitar as ondas da nossa 

rádio Cipoense FM, Pastor, agradecer ao senhor pela aquelas fala que o senhor fez na minha escola 

que, eu, uso ela todos os dias. O senhor foi muito feliz lá, em explicar o quê que é ser e o quê que é 

ter. E o quê que é a importância de ser e ter. Parabéns, Pastor, e a minha escola, a minha 

comunidade, agradece ao senhor. Ouvintes que, daqui a pouquinho, vão estar acompanhando os 

trabalhos dessa Câmara. Trabalho esse que...discussões, acaloradas, as vezes. Discussões, muitas 

vezes, que a política sobe, a mais do que deveria, e esquecemos o nosso objetivo maior. Às vezes a 
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gente esquece, até eu, do objetivo maior que é o Capão do cipó. Então na noite de hoje temos 

algumas coisas pra conversar com vocês. Mas antes, presidente, eu gostaria de dizer que eu já falei 

com o nosso secretário de educação, pra que colocasse uns cones, que nem colocou na frente da 

Escola Júlio Biasi, lá na minha Escola. E ele me disse que na quinta-feira, de manhã, esses cones, 

que estão no trânsito, estarão lá. E, aproveitando o Serginho que está aqui, que naquela rua, 

Serginho, lá onde mora o Giovani, tem as casinhas popular, as três casinhas. Tem dois alunos que 

saem lá do fundo, dois quilômetros. Então dá pra coloca umas duas lâmpadas. A gente viu lá, hoje 

que tem rede baixa. E, também, na primeira porteira coloca uma pedra, falar com o proprietário ali, 

Serginho, pra que lá coloque é...um cascalho que o micro possa faze a volta ali, naqueles alunos. Por 

que, de noite....Ah, e outra coisa, não precisa ir lá busca, eles vem, é só na...na..na volta, não é? 

Então, eu acho que o alunos que estuda, o aluno que tá fazendo esforço de trabalha o dia inteiro e ir 

de noite pra escola, merece o apoio dessa administração. Com relação...com relação a...ao prefeito 

ter pedido tempo e...e depois não ter vindo aqui nessa Casa. E com as palavras do amigo...amigo 

Erico, que quem não deve, não teme. Erico, o meu prefeito não teme nada, Erico! O meu, Erico, não 

tá na capa de jornal! Certo? O meu prefeito, do meu município, que eu ajudei a eleger, não teve 

contas rejeitadas! Certo? Quantos que vizinhos nossos, aqui do lado, tiveram as contas rejeitadas. O 

nosso tá com as contas aprovadas, por enquanto. Quando falavam...quando falavam que nós não 

tinha dinheiro, que o prefeito não sabia administra, que ia falta dinheiro, críticas pra cima do prefeito. 

Agora tem um milhão e oitocentos. Eu achei que era um milhão e seiscentos. Agora temos um milhão 

e oitocentos, em caixa.  Agora temos que achar o que gastar. E eu concordo. Eu acho que o dinheiro 

da Prefeitura, a Prefeitura não é banco. A Prefeitura não tá ali pra aplica dinheiro e ganha dinheiro. Eu 

concordo, plenamente, com o que o Jaque disse. Tem que...o dinheiro que tem ali, tem que usar. Tem 

que ser gasto em coisas que venha em benefício da comunidade. Esse é o fato! E esse é bem 

administrado. Quem administra bem, e no caso nós temos uma boa administração, por que senão, 

não teria um milhão e oitocentos, sobrando. Tá sobrando um milhão e oitocentos! Sobrando, mas 

vamos aplicar. Desse um milhão e oitocentos, seiscentos mil pra essa questão do asfalto, agora. 

Então já, só temos um milhão e duzentos. Só que nós também temos, nós ainda temos, ainda temos, 

vinte e um meses de governo, para que possamos gasta esse dinheiro. E, assim como o prefeito 

anterior deixou um saldo em caixa, certamente, essa administração, quando terminar dia trinta e um 

de dezembro, também vai deixar um saldo em caixa. Isso é certo que vai ficar! Muito embora todo 

mundo apostasse o contrário. Então essa parte é interessante explica. Com relação, vocês que tão 

aqui, da Rua Juvenal Garcia...já estou, tem trinta segundos, né Presidente? Com relação a vocês que 

tão nessa rua, que precisam desse asfalto, vocês avaliam quem administra um valor, se é possível 

aditiva vinte, até vinte e cinco por cento de quase onze quilômetros, por que, no momento, a 

Prefeitura fazer isso? Quando o calçamento, ele é outro...o asfalto lá, ele é outro tipo de asfalto. Não 

adianta fazer um asfalto fininho, ou asfalto de uma rua, assim, que liga uma quadra, lá onde passa 

aquelas carretas pesadas. Eu estou encerrando, e volto no meu tempo de liderança. Desculpa, 

presidente. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite vereador 
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Jaques, presidente em exercício hoje. Colega vereadores, comunidade, aqui, que se faz presente. 

E...e em especial, aos nossos queridos ouvintes, que mais tarde estarão nos ouvindo. Ah...em 

primeiro lugar eu gostaria de fala algumas palavras a respeito dessas duas notícias que saíram no 

jornal: “Manobras Oposicionistas atrasam o desenvolvimento de Capão do Cipó!” Negativo! Eu jamais 

iria fazer qualquer coisa que fosse atrasa o desenvolvimento do Capão do Cipó, ao contrário da 

administração, hoje. Até eu sublinhei aqui, ó, ah...”Diga-se de passagem que naquela época foi feito 

apenas o calçamento da parte da Avenida Tancredo Neves, e o resultado desastroso está aí para 

todos verem”. Quem que recebeu aquele pedaço ruim do asfaltamento? Quem fiscalizou a entrega? 

Quem que pagou? Foi a atual administração! Se recebeu, deveria ter verificado o quê que estava 

recebendo, e o que estava pagando. Então, se foi desastroso, foi dessa...dessa administração. “Agora 

que a nova administração mostrou que se faz um calçamento de qualidade, acima de tudo os 

interesses em asfaltar toda a cidade, a oposição, em um ato, não vai de encontro ao interesse 

público”. Negativo, também! Eu não sou contra asfaltar essas ruas! Na minha opinião, de acordo com 

o Ibanez e todos os vereadores da si...da oposição, é que concluísse aquele pedacinho lá. Agora o 

colega falou que é um asfalto mais fino, que...mas que faça uma coisa de  fundamento lá. Faça uma 

coisa que preste, então! Por que esses asfaltos que foram feitos aqui não são de alta qualidade. 

Então faz uma coisa que preste lá. E como foi dito na Sessão passada, aqui, que os...os moradores 

de lá podem espera. Então vou dizer a vocês, moradores de lá, da Rua Juvenal, que estão aqui hoje. 

Sinto muito, mas a administração quer que vocês esperem. Daí, vocês esperem! Esses vinte e cinco 

por cento, que tem que volta pro município, que eu saiba a última empresa não pagou, ainda. Não foi 

pago! Queira Deus que esses vinte e cinco por cento volte ao município, que conclua aquele pedaço 

lá. Só que a gente sabe que é difícil isso acontece. Então vocês, que tem a casa de vocês lá, cruza 

carreta, que tem pó, como estão falando, que algumas moradoras me falaram, que pagam IPTU em 

dia, vocês vão ter que espera. Vocês podem espera! Eu sinto muito, mas vocês vão ter que espera! É 

uma decisão da administração! Agora, pra deixa a cidade bonita, embeleza o cartão de vista, aí é 

neces...aí é de necessidade que esse...que essa travessa, aqui, que não mora ninguém, essa 

travessa não pode esperar. Agora vocês, podem espera! Então, assim ó, eu sinto muito. Eu, como 

vereadora, vou faze o que eu posso. Mas tem certas coisas que a gente fica sozinho aqui. Outra 

coisa: a verdade sobre a Folha de Pagamento. Trinta e oito ponto sessenta e um, que eles tão 

gastando, a administração gasta, hoje. Só que, nós gastamos quarenta ponto quinze trabalhando com 

orçamento de sete milhões e meio. Hoje a atual administração trabalha com quase doze milhões. 

Essa matemática, essa eu sei fazer. Essa é fácil! Doze milhões, é claro que a Folha do Orçamento vai 

baixar! Quase doze milhões! Claro que ela tem que baixa! Agora nós, sete e meio, nós trabalhava. 

Então isso, também, não é verdade! E outra coisa aqui ó, ah....”De trabalhar, coisa que, antes, não 

tínhamos. Soma-se a esses fatores, um prefeito comprometido com o desenvolvimento e o interesse 

público. Essa é a receita do crescimento! Essa é a receita de Capão do Cipó!” Então, quer dizer que, 

a administração passada não era comprometida com o povo? Nós construímos esse município! 

Capão do Cipó foi entregue com Prefeitura, com Posto de Saúde, com Câmara. E que poupou um 
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milhão e setecentos. Mas, claro! Do jeito que foi administrada, até agora, tinha que ter mais de dois 

milhões, em caixa, e não só um milhão e setecentos. É engraçado, né! Tu ri, né Rodolfo!  A verdade 

dói! A verdade dói! É isso! A gente pede desculpa, mas a verdade dói! Mas é...é o que...o que o jornal 

colocou aqui, o importante é que a rádio tá divulgando tudo que a gente fala aqui. Graças a Deus que 

a rádio, hoje, divulga todos os pronunciamentos, de todos os vereadores. Por que, isso aqui com 

certeza, deve ser escrito por um puxa-saco, notícia paga. Mas a rádio, a rádio sim, consegue chegar, 

em quase, noventa por cento do nosso município. Então, tudo que a gente fala aqui, o cipoense vai 

fica sabendo a verdade, não notícia falsa, assim, no jornal. Era isso e eu devolvo a palavra à Mesa.  

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu volto aqui a essa Tribuna, eu volto bater 

sobre as estradas. O vereador Jaques, presidente dessa Casa, disse que o coordenador de estrada 

fez bem em visita. Não adianta visita, e não faze! Não adianta, gente! Em época de chuva. Então que 

dizer que o nosso prefeito não adianta mandar o coordenador de estrada. Ele autorizou! Autorizou o 

feitio das estrada do assentamentos. Autorizou o feitio das estrada do Entre Rios. Não sei o quê que 

tá acontecendo! Os meus colegas, aqui, elogiam o Serginho. Mas eu não posso elogiar ele aqui. Eu 

só vou elogiar, Valdir, o dia que ele fize a realidade que eu fui com o prefeito no Nova Esperança e 

almoçamos lá no Nova Esperança, Serginho. O prefeito te autoriza, manda tu faze, tu não faz, cara! 

Eu não estou aqui pra defende ele. Eu estou pra defende o povo do Entre Rios e dos assentamento, a 

qual eu tenho responsabilidade de trabalho, né. A bacia leiteria, se continuar chovendo, vão ter que 

tira o leite nas costa, num balde, pra entrega pro caminhão. Por que coordenador de estrada não fez, 

gente! Da onde tiram o sustento das suas família. Então não valeu a pena, Serginho, eu anda contigo 

e o prefeito, nos assentamento, e o prefeito te autorizando. Lamentavelmente, o nosso prefeito 

autorizo o homem a fazer o serviço, e ele não fez. O que é isso, meu Deus? Tem funcionário, tem 

secretário, tem coordenador de estrada, então, que quer mandar mais que o prefeito? O homem 

manda, e os ‘cara’ não faz! Não! Realmente, olha, sinceramente, eu vou dizer aqui, quero pedir a 

comunidade do Entre Rios, quero pedir a comunidade dos assentamento, que tomes providência. Não 

de fala com o prefeito, por que nós temos que fala é com o coordenador de estrada. E sou a favor, 

sou a favor, das comunidades dos assentamento. Não tiro nenhum pingo lá da parte do Givago. O 

Givago, realmente, tem a realidade. Eu digo uma coisa, Serginho, me desculpe se eu fui hoje, 

presidente, aqui falar. Mas eu tenho que falar pelo povo de Capão do Cipó. Muito obrigado. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero faze uns pedido, nobre presidente, 

que é aquela boca de lobo ali, em frente o Posto de Saúde, tá virando uma lagoa na frente ali ó. Então 

eu quero pedir, Serginho, que tu mande limpa aquela boca de lobo e faça uma vazão daquela água 

pro fundo, pra rua do fundo que tem um bueiro lá. Por que empoça água ali, e depois, que coloque 

uma carga de brita em frente ali, por que os carro, hoje, tavam ali, de funcionários, no meio do...da 

água. Vê se tu pode faze aquilo ali. Outra coisa, a roçada lá na...na dona Terezona lá, que tem aquela 

curva, Serginho. Foi feita aqui em cima, e só ficou aqueles pé de aroeira ali que dificulta, agora, na 

época da safra, né, um caminhão, um ônibus, tem transporte escolar, tem caminhão pesado, pra tira 

sua produção de lá. Então eu faço o pedido. Meu colega Jardim, eu não posso concorda com as suas 
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palavra, até acho que é... (risos) é um problema que tu tem que resolve com o amigo Serginho. Por 

que eu tenho que dize nessa Casa. Em oito meses, Serginho, levou pito meses pras patrola entra nos 

Palharini, né? Eu não consegui com o secretário Henrique. Não tenho por que nega, e digo pra ele. 

Eu não conseguia! Hoje aquela comunidade foi atendida, Serginho, graças a tua pessoa que foi 

mandada embora. Eu seria injusto com a tua pessoa, chegar aqui e falar, frente a tua pessoa, 

diferente do meu discurso. Mas não é! Eu acho que eu to sendo, aqui, justo contigo, pelo que tu fez 

por mim. É a única coisa. E tu não fez por mim. Tu fez por aquelas pessoas que votaram no nosso 

governo. Então eu quero te dizer que eu tenho só a agradece pelo trabalho que tu fez lá, e, 

certamente, vai continua fazendo, e vai atende o pedido do meu colega Jardim. Certamente! O meu 

muito obrigado, até terça que vem, presidente. E um bom fim de semana. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor presidente, eu gostaria, e, certamente, os 

demais colegas, também, de nós oficiar, né, a AES Sul, pela doação dessas mudas nativas que veio 

pro nosso município. dos quais é um incentivo, né, a todos os munícipes, ao reflorestamento ou 

florestamento de Capão do Cipó. É uma iniciativa muito boa da AES Sul, que é, tá se mostrando, 

muito parceira aqui do nosso município de Capão do Cipó. Também, senhor presidente, a gente 

questionava, aqui, em outras Sessões, né, que o prefeito comunicasse, entrasse em contato com a 

empresa que ganhou os trabalhos aí pra empedramento das estradas do Carovi, e outras... outros 

acessos. E, por tristeza, ontem caiu três ônibus, né, numa estrada ali, num atolador. Três num, aí 

mais...é, foi incrível, né. A gente debatia e debatia aqui. Então quer dizer que, agora, tem que 

acontece as coisas pra depois tomarem providência. Agora, parece que, esparramaram as pedra, né. 

Ficou...tem lugares aí que ficou três mês as pedra amontoada pra depois acontece isso aí pra 

esparramarem as pedra. O quê que custava antes, né? Isso aí o povo tem que sabe, né! Então, faltou 

o quê? Um administrador bom no nosso município! Chegar, falar com os responsáveis dessa obra aí, 

e pedi: “Ò, encascalhe aí, por que passa transporte escolar!” Se vim uma chuva forte aí, como 

aconteceu, né...Graças a Deus que ninguém se machucou. Também, senhor presidente, aqui eu 

quero, pessoalmente, parabeniza o vereador Antonio, então, pelas suas contas aprovadas, aqui. E 

dizer que, se por ventura, vereador é um pedido que eu vou faze pro senhor, vier a assumir, 

novamente, nosso legislativo, como presidente, gaste menos um pouquinho. Por que dezoito mil pra 

um vereador só, foi dinheiro, né? Muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Transporte escolar, só pra, rapidamente, ficou 

cinco atolado, de ontem. Semana passada, eu acho que, inté...inté no colégio do Carovi, ontem, 

chegaram era dez hora da manhã. Dez hora! Semana passada diz que era as melhores estradas que 

tinha, até não chove. Aí eu quero vê se o cara é bom mesmo. Falam muito do Serginho, mas eu 

queria sabe onde que anda o secretário de obras? Só isso! Eu acho que quem é o responsável, que 

manda, é o secretário de obras. Eu queria saber onde que ele anda. Ganha dinheiro, mas não sei o 

quê que faz, se nunca tá no município. A verdade é essa! Só pra...o pessoal da Juvenal, eu fui em 

Porto Alegre, sexta-feira, com o prefeito, mas nós não fumo pros negócio do DAER. O prefeito tinha 

ido na quarta, terça, quarta-feira. Eu mais nessa FUNASA, dos poço artesiano. Que é esses poço que 
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tem do Anselmo, acho que do guarita e lá do Areias. A licitação desses poço sai dia primeiro, agora. 

Por que é de abril, mas é o Dia da Mentira, mas acho que vai sair, é sexta-feira. Que é os 

quatrocentos mil reais pra faze essas rede de água dos poços. E do DAER o cara falou pra nós o 

seguinte: que o prefeito tinha passado igual os projeto dos vinte por cento, que ele não tinha 

conseguido pega o retorno dos que manda chuva, mesmo, lá dentro da secretaria do DAER. Então 

ele tava aguardando que essa semana eles davam ok, ou não. Por que nós...o cara nem tinha 

marcado, mas como nós cruzemo, eu cheguei lá, e o carda disse: “Ó, o dia que vocês precisa, 

cheguem aqui que nós conversemo!” Mas, eu acredito que...Eu falei o negócio dos redutor de 

velocidade, ali Della Flora, que tu tinha me cobrado esses dia. Eles não tem como coloca agora. Mas 

daí eu perguntei se bota os tuchão, aqueles quebra pneu, mesmo. Ele disse que, se o município 

compra, eles colocam. Mas quem tem que compra é o município. Por que eles não tem como o DAER 

tira dinheiro, agora, não concluída a obra pra faze esse tipo de coisa. Por que a única maneira pra, 

segurar um pouco esses carro que andam rápido ali, é bota aqueles quebra pneu, os tuchão aqueles, 

de atravessado no meio do asfalto. Isso é uma maneira de segurar eles aí. Então era isso, devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Fala um pouquinho, 

rapidamente, sobre estradas. Foi falado que as estradas do Capão do Cipó são as melhores estradas 

do estado. Eu acho que a coisa não é bem assim, e a verdade provou não ser. Tanto é que ônibus 

escolar atolou e carros e tudo. E assim ó, eu tenho visto o Serginho, você, dirigindo pra cima e pra 

baixo carro da Prefeitura. Te dá uma opinião assim ó, pa...pede um motorista concursado, que talvez, 

assim, dá até pra paga uma hora extra pra ele. A não ser que tu queira abastecer tudo sozinho. 

Ah...agora, véspera de colheita, é agora que o trabalhador cipoense precisa da administração. O quê 

que precisa? Manter as estradas em bom estado. Pra quê? Pra que as máquinas passem, pra que os 

caminhões carreguem a nossa produção aonde tiver que leva. Então assim, é essa hora que a 

administração tem que mostra o valor que os nossos agricultor tem. É pedido de vários agricultores, o 

meu marido, inclusive, planta aqui. A gente precisa ter estradas em  boas condições de ir e vir durante 

a colheita, principalmente. E eu, também, vou falar uma coisa aqui ó, ah... a pedido de alguns 

agricultores. Alguns não, bastante! Pegou muito mal aquela divulgação na RBS que Capão do Cipó 

estava colhendo, parece que, sessenta e quatro por hectare. Eu até nem vi essa reportagem. Mas 

alguns agricultores que viram ficaram muito chateados, inclusive, uma delas me disse: “Se precisa 

renegocia uma dívida, vai der dito no Banco: ‘Não, Capão do Cipó, não! Está colhendo sessenta e 

quatro por hectare’”. Imagine, na pior das hipóteses, se a gente precisa de um PROAGRO? Também 

não. Então assim ó, a gente tem que vê bem o que a gente divulga. Era isso, eu devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Realmente, vereadora, com 

a senhora não é fácil trabalhar, né? Se colhe mal, critica. Se colhe bem, critica. Feliz de quem colheu 

sessenta e quatro. E, tomara, que muita gente consiga colher mais que sessenta e quatro. E, eu acho 

que esse ano é pouco provável que alguém peça PROAGRO, acho. Acho! Tá bom? Mas o prefeito fez 

o seguinte: pediu que eu lesse um comentário aqui. Então eu...vamos lá: “O prefeito Osvaldo Froner 

coloca o seu gabinete a total disposição para qualquer tipo de esclarecimentos”. De todos nós, 
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vereadores. Diz o prefeito: “Devemos trabalhar juntos para fazermos de um Capão do Cipó um 

exemplo de união e progresso, onde homens e mulheres que detém a obrigação de administrar e 

legislar, estejam comprometidos com o melhor para o povo. Administrativo e legislativo devem se 

tornar elos de uma corrente que puxa o desenvolvimento e o progresso dessa terra”.  Com 

comprometimento, vereadora, e respeito pelo povo, vamos construir dias melhores pra todos nós. 

Nosso prefeito quer de nós, vereadores, uma parceria, para que, juntos com ele, secretários e demais 

funcionários de uma administração, da administração municipal, possam, possamos, vereadora, 

desenvolver projetos e formularmos ideias para o crescimento maior, ainda, de Capão do Cipó. 

Vamos...ele quer que façamos um pacto pelo Capão do Cipó. E vamos deixar, vereadora, de lado as 

ideias partidárias, as políticas partidárias, e, principalmente, as picuinhas políticas, e trabalharmos 

juntos pelo bem maior dessa terra, que é a nossa terra. E pra vocês, moradores da Juvenal Garcia, 

nosso prefeito diz pra vocês e afirma que, se não sair agora, vai sair lá com recursos próprios. Temos 

recursos pra fazer o asfalto que vocês merecem. Essa é a posição do prefeito! E...já to encerrando. E, 

com relação as diárias do...do...do...do nosso projetista, na...na...na discussão dos projetos, eu vou 

esclarecer pra vocês. Obrigado! O presidente em exercício diz que o vereador tem mais um 

minuto. O vereador diz: Melhor, ainda! Melhor! Ouvintes, então vamos terminar aqui. Vocês que 

estão aqui, hoje, da Juvenal Garcia, é...esperamos oito anos. Vocês lembram bem! Oito anos pra ter 

calçamento. Oito anos! Esperamos dez anos pra ter uma quadra asfaltada! Então, agora, eu entendo 

vocês e me colo...e sei, por que eu me criei numa localidade e lá na minha escola, também, estamos 

esperando que saia asfalto lá. Então eu sei  o quê que é comer poeira. Eu sei! Por que eu me criei 

numa rua parecida com  a que vocês tem lá. Agora acredito que vá sair. Por que quando diziam que 

não saía asfalto, tá saindo. Agora são treze, quatorze ruas, contando com a...o dinheiro que nós 

deixamos aqui, pra asfaltar essas quadras aqui. Então as coisas vão acontecer. E isso, as vezes, faz 

mal. Faz mal pra muitos de nós. Até pra muitos colegas nossos, que faz mal que as coisas tejam 

acontecendo no município. Se colhe sessenta e quatro, é prejuízo! Onde é que se viu, se eu tenho 

que renegocia uma conta! Pelo amor de Deus! Vamos crescer! Vocês que tão em casa, tem que sabe 

avalia isso. Plantou bem, colheu bem, choveu bem, vamo colhe bem. Isso que é o certo! E não torce 

para que as coisas deem errado. Obrigado presidente.  VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Bancada PMDB:  Senhor presidente, e, rapidamente, e eu queria, colega Rodolfo, ler esta 

carta que tu leu, do prefeito, só mudar uma coisa. Escrever assim: A Câmara de Vereadores se coloca 

a disposição do prefeito para a hora que ele quiser vir aqui debate e discuti o calçamento, que teja de 

portas abertas. Não só pra ele, pra qualquer cidadão. É simples! Nós estamos de portas abertas. 

Segunda questão, com relação a agricultura, nós tivemos uma região, no município, que teve 

quarenta dias de seca. Isso que a vereadora falou. Então parabéns aos que tão colhendo sessenta e 

quatro! Agora, nós, estamos vivendo uma crise muito grande na nossa região. E, quero dizer mais, se 

tu, não é teu prefeito, Rodolfo. Eu quero dizer bem claro isso. É nosso prefeito. E é meu dever, como 

legislador, fiscaliza e cobra o que ele faz. O Vereador Rodolfo se manifesta e o senhor presidente 

em exercício pede para se manter a calma. O vereador Erico volta a palavra: Presidente, eu quero 
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ter um aumento de tempo, o colega Rodolfo, eu acho que não tá se controlando. Acho que tá sentindo 

a pressão, talvez, né, presidente? Então essa é a questão, colega Rodolfo. Eu quero dizer, e quero 

faze um questionamento. Deixa um questionamento no ar, pros moradores da Juvenal Garcia. O 

estado não tá pagando o asfalto. Não tá pagando a obra licitada. Ele vai paga um aditamento, um 

aditamento de obra de vinte e cinco por cento, senhores? Vão iludir outro, pelo amor de Deus! Vão 

iludir outro! Então assim, e quero dizer o seguinte, tu mesmo disse e eu quero ler o teu 

pronunciamento, colega Líder de Governo: “Por enquanto as contas do prefeito foram aprovadas”. 

Quando eu era Líder de Governo, do prefeito Serafim, eu dizia: as contas do prefeito são aprovadas, 

sempre! Por que nós confiamos na competência da nossa administração. Se o senhor disse: por 

enquanto estão sendo aprovadas. O que dizer eu, que sou da oposição? O quê que eu posso dizer? 

Me dá medo, as vezes, entendeu, tchê? Tenho medo, as vezes. Então assim, quero convidar os 

colegas vereadores e a comunidade: continuemos trabalhando para o bem do nosso município. E o 

legislativo está de portas abertas pra qualquer pessoa, não só da administração, que venha debater e 

cobra do vereador, e legislar conosco, aqui. Pois, só assim, teremos um município cada vez melhor e 

mais correto. Era isso, presidente, e muito obrigado. Após o senhor Presidente em exercício convida a 

1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. GAB. 047/2011, do Gabinete 

do Prefeito, requerendo a realização de Sessão Solene no dia 12 de abril 2011, às 18:00 horas, em 

virtude da comemoração do XI ano de Emancipação Político-Administrativa de Capão do Cipó. OF. 

GAB. 048/2011, do Gabinete do Prefeito, requerendo espaço de 10 minutos na Sessão Ordinária do 

dia 29 de março do corrente ano, para fins de assuntos relacionados a Administração Municipal. OF. 

037/2011, da Secretaria Municipal de Saúde, informando que estamos a disposição para esclarecer 

qualquer dúvida em relação ao funcionamento e atendimentos realizados na Secretaria de Saúde. OF. 

038/2011, da Secretaria Municipal de Saúde,  respondendo ao Pedido de Informação 004/2011, do 

Vereador Jairo Charão. CONVOCAÇÃO, da ACAMVALE, para reunião que ocorrerá dia 1° de abril de 

2011, no município de Nova Esperança, na Câmara de Vereadores, às 19:30 horas. INDICAÇÃO 

026/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. OF. GAB. 050/2011, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 020/2011. PROJETO DE LEI 020/2011, do Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do 

exercício de 2011”. INDICAÇÃO 027/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. 

OF. GAB. 051/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 021/2011. PROJETO DE LEI 

021/2011, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2011”. OF. 046/2011, da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convidando os vereadores dessa Casa Legislativa 

para participarem de abertura da Semana do Município, dia 11 de abril, a partir das 9 horas 

na frente da Prefeitura Municipal. Após o senhor presidente em exercício convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 013/2011, do Poder Executivo, que “Cria cargos de provimento 

efetivo no quadro de servidores do município de Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das especificações 

dos cargos’, altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e alterações 
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posteriores e dá outras providências”, sendo que a vereadora Regina Weidmann pediu vistas de tal 

projeto, apesar de estar ciente da Lei existente, a qual precisaria ser alterada, mas entende que tem 

que ser, no mínimo, Ensino Fundamental Completo, pois é um cargo relacionado a educação. Após o 

senhor presidente põe em votação o pedido de vistas, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Diego 

nascimento contra, vereador Antonio Jardim contra, vereador José Rodolfo de Brum contra, vereador 

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

foi reprovado por 04 (quatro) votos contra e 03 (três) votos a favor. Após o senhor presidente em 

exercício coloca novamente o PROJETO DE LEI 013/2011 em votação,  vereador Diego Nascimento 

a favor, vereador Érico Rosado contra, vereador Jairo Charão contra, vereador Antonio Jardim a favor, 

vereador Ibanez Garcia a favor, vereadora Regina Weidmann contra, vereador José Rodolfo de Brum 

a favor, portanto o projeto foi aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra, após 

debates entre os vereadores. PROJETO DE LEI 014/2011, do Poder Executivo, que “Cria cargos de 

provimento efetivo no quadro de servidores do município de Capão do Cipó, altera o anexo I, ‘das 

especificações dos cargos’, altera o anexo III, ‘quadro de servidores’, da Lei Municipal n°. 034/2002, e 

alterações posteriores e dá outras providências”, vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Érico 

Rosado contra, vereador Diego Nascimento a favor, vereadora Regina Weidmann contra, vereador 

Antonio Jardim a favor, vereador Jairo Charão contra, vereador José Rodolfo de Brum a favor, 

portanto o projeto foi aprovado por 04 (quatro) votos a favor e 03 (três) votos contra, após debates 

entre os vereadores. PROJETO DE LEI 015/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2011”, 

aprovado por unanimidade, após debates entre os vereadores. PROJETO DE LEI 016/2011, do Poder 

Executivo, que “Altera os valores constantes na Lei Municipal n° 357/2008 de 31 de março de 2008, 

que dispõe sobre as condições e fixa os valores das indenizações a serem pagas aos servidores 

públicos e agentes políticos do município  e dá outras providências”, aprovado por unanimidade, após 

debates entre os vereadores.  PROJETO DE LEI 017/2011, do Executivo, que “Cria o Conselho da 

Alimentação Escolar – CAE do Município de Capão do Cipó  e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade, após debates entre os vereadores.  PROJETO DE LEI 018/2011, do Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 

de 2011”, aprovado por unanimidade, após debates entre os vereadores”. Após o senhor presidente 

em exercício solicita aos colegas vereadores que façam a entrega da declaração anual de bens na 

Secretaria da Câmara, de acordo com o Artigo 24, Inciso II, da Lei Orgânica Municipal, e a Resolução 

833/2008, Artigo 2°, do Tribunal de Contas do Estado, para fins de envio ao Tribunal de Contas do 

Estado e arquivo da Câmara. Após o senhor Presidente em exercício convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 05/04/2011,  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, 29 de março de 2011. 

 



0168 

 

 


