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ATA N° 17/ 2011 (Ordinária) 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio 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 16/2011, da Sessão Ordinária do dia 

10/05/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente convida a 1ª Secretária 

para que leia o ofício do senhor Renato Luiz Bender, solicitando espaço na Tribuna Livre da Sessão 

Ordinária do dia 17 de maio de 2011, para dar  esclarecimentos sobre a Secretaria de Saúde, 

relatados na Sessão Ordinária do dia 10 de maio de 2011. Após o senhor presidente convida o senhor 

Renato para fazer uso da Tribuna. SENHOR RENATO LUIZ BENDER, ex-secretário de Saúde: 

Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente. É com satisfação que a gente 

chega aqui nessa Casa pra dar alguns esclarecimentos sobre a Secretaria de Saúde, o tempo de 

permanência que eu estive lá. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer. E o que...as críticas que vieram 

a mim. Primeiro lugar agradeço a toda a equipe que confiou em mim o trabalho e, que eu pude 

desempenhar com o apoio deles, à altura. Dizer também: não fui eu pedi esse cargo pra o prefeito, 

pra o partido e, sim, fui convidado pra fazê-lo e fiz à altura. E saí da Secretaria...já tinha saído no ano 

de dois mil e nove, voltei, saí em dois mil e dez...em dois mil e onze, de novo, por que eu tenho as 

minhas atividades na agricultura. Tendo em vista a...a...a minha parceria familiar, a gente ter se 

dividido é uma questão natural, com o passar dos anos. Eu tive que cuidar das minhas coisas e da 

minha família e os que me pertencem. Mas nunca deixei de ser um cidadão cipoense, que trabalhasse 

pelo município, desde mil novecentos e oitenta e quatro, quando cheguei a Capão do Cipó, sempre 

desempenhei essa função, como cidadão cipoense. Fui, aqui, diversas vezes, já, atingido assim a 

minha pessoa, quanto a questão: incompetência, mentiroso, registrado em ata isso tudo. E, eu quero 

dizer assim: não sou de faltar com a verdade! Todas as vezes que fui atingido, aqui, vim aqui e 

respondi à altura. Por que não concordo, trouxe, inclusive, documentos e dei até, como se diz um 

atestado de ignorância, pra certas pessoas, por que eu provei que a coisa...o que eu falei, estava 

correto, e tá documentado. Questão assim de...na última Sessão, até por um deboche no final, né, 

excelente, quer dizer, “péssimo secretário, excelente agricultor!” Tomara que todos os segmentos de 

Capão do Cipó fossem geridos por agricultores, por que, somente, agricultor é que sabe conviver com 

todas as adversidades que a vida enfrenta. E, na saúde, principalmente, não tem receita certa, não 

tem horário, não tem uma previsão de nada. E a gente, à altura, conseguiu satisfazer, pelo menos, a 

maioria da população. E quando dizem aqui, que no passado tudo era tão bom, que tudo era perfeito, 

que tudo tinha, que tudo podia. Eu sou testemunho vivo de que não era assim. Às vezes, por que um 
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exame de sangue não é autorizado, que não tem pela cota SUS, a gente vê discussões, na Câmara, 

por que...por que tem que ter e por que isso e por que aquilo. Eu precisei, diversas vezes, pra meus 

filhos, pra mim, pra minha esposa e, tive que paga, o que não se resolvia aqui, tive que paga fora. 

Hoje, muita coisa é ressarcido, liberado. Posso cita uma situação, que uma filha minha precisou uma 

UTI Neonatal em Santa Maria, tive que chega lá e banca um cheque de cinco mil pra ser atendida, se 

não, não tinha. Procedimentos que, hoje, se faz aqui, ou se faz em Santiago, que, normalmente, são 

ressarcidos, eu tive que fazer e tive que paga. Não reclamei, por que era assim. Então, era assim, 

mas, hoje, tá melhor. Isso eu posso garanti, por que a gente investiu na qualidade de transporte, pra 

todos os pacientes, ah...a qualidade do atendimento não é demanda livre e, isso paga o preço dessa 

situação. Mas o profissional médico, enfermeiro...eu, como agricultor, não posso dizer: Ó, tu tem que 

faze assim! O profissional tem que agir conforme é as condições de trabalho. E, tanto é que nós 

tínhamos um histórico de altíssimas internações hospitalares por que ano tinha resolutividade a saúde 

em Capão do Cipó. Tanto é que dois mil e oito foi a maior evasão de pacientes que iam busca outra 

saída, outra alternativa no município de Horizontina. Em dois mil e nove, assumi a Secretaria com 

muita dificuldade: febre amarela, gripe suína, dificuldades de profissionais, por que a acessibilidade ao 

Capão do Cipó era muito ruim, mas superamos. Mas dois mil e dez o prêmio da incompetência minha, 

como secretário, era o que: sobrou um mês e pouco de internações hospitalares em Santiago. Isso é 

o quê? Nossos Agentes de Saúde, nossa equipe de saúde da...da família, do... Posto de Saúde, 

conseguiram fazer essa diferença. E o nossos Agentes de Saúde, só não estão melhor, mais 

qualificados, por que não...nós não subemos se eles vão continuar ou não vão. Por que, no passado, 

fizeram um processo seletivo, hoje estão na justiça pleiteando a...a vaga deles, só que não tem 

respaldo nenhum. Por que dentro da Secretaria, dentro da Administração, não foi encontrado nada do 

processo seletivo. Então, isso é o quê? É falta de consideração com as pessoas de bem, que fizeram 

os seus processos, faziam um excelente trabalho e, hoje, não tem garantia de nada. Então, agora, vai 

se abri concurso, daqui uns dias mais, mas, ainda, um cadastro de reserva, por que a gente não sabe 

o quê que vai acontecer com eles, né? E, eu entrei na Secretaria...questão da recepção, muito 

prontuários sem ter...o número de habitantes, fui questionado, respondi, a verdade tá lá. O que eu 

pude faze, eu fiz. E muito mais vou fazer, talvez, como cidadão do município, do que, como secretário. 

Mas quero dizer que, como agricultor, me sinto orgulhoso de ter sido convidado pra gerenciar a 

Saúde. Isso me orgulha, como já disse, por que a gente sabe conviver com as adversidades. E se, 

como secretário, eu fui péssimo, a comunidade vai julga. Dias vão se passar, anos vão se passar, 

agora, a acessibilidade que eu proporcionei lá dentro da Saúde, os caminhos que eu abri aí a fora, 

com certeza, um dia vão reconhece. Por que tem muita gente que tinha seis, sete anos de fila de 

espera, hoje, tão resolvendo seus problemas no município de Cruz Alta, graças a um convênio que eu 

fui busca e fui coloca em prática e, aos poucos, a coisa está...tá se efetivando. Então quero dizer, 

Sergio, obrigado dá...poder ter chegado até aqui, dar algumas explicações, né, e, se quiserem faze 

algum questionamento? O Presidente diz: Cruz Alta e Ijuí. O senhor Renato diz: É...nós 

estávamos...pausa...o convênio de Cruz Alta, ele é com o Hospital São Vicente, né, diversas 
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especialidades. Inclusive, aqui, a Casa aprovou, deu apoio, por que, eu acho que saúde a gente tem 

que trata com seriedade. E, é o que nós estamos fazendo. Com Ijuí, provavelmente, no futuro vai ser 

feito algum convênio, também. Quero dizer que, lá dentro do Hospital de Caridade, a gente abriu 

caminhos, a gente tem pessoas ligadas e, muitos problemas a gente já consegui resolve, sem custo, 

nenhum, pro município. O presidente diz: Jairo, alguma pergunta? O vereador Jairo diz: Não, 

senhor presidente. O presidente diz: Alguma pergunta da Bancada do PMDB? O vereador Érico 

diz: Não, eu não quero fazer pergunta. A vereadora Regina diz: Eu vou fazer a pergunta da Bancada 

e quero o microfone.O senhor presidente diz: Não, a pergunta é por Bancada. A vereadora diz: 

Mas ele não usou. O presidente diz: O microfone não, só a pergunta. Então pode fazer a pergunta. A 

vereadora Regina diz: Não, em primeiro lugar, não é uma pergunta, Renato. Até por que tu, agora, 

não é mais secretário da saúde. Então as minhas perguntas não são mais direcionadas a você. E eu 

tratei você, sempre, como secretário da Saúde. Fora tu é o amigo Renato Bender. Eu, até eu vou 

pedir pra escutar a Sessão passada, quero ver qual vereador que disse: péssimo secretário. Eu até 

vou repeti o que eu falei na Sessão passada, a minha opinião que, você,  como secretário é um ótimo 

agricultor, e continuo. Até por que eu assim ó, eu sei, essas palavras que tu disse, que tu fez o que tu 

pode. Eu tenho certeza que tu fez bem mais do que tu pode ali. Eu tive a frente da secretaria, ela é 

muito difícil, sim. Só que assim ó, a maioria tá reclamando. Então, eu acredito que, quando a maioria 

diz, é por que alguma coisa não tá certa. E...a...por tu ter sido assim, como é que tu colocou...O 

senhor presidente diz a plateia que não pode se manifestar. A vereadora torna a palavra: Tu colocou 

assim, que tu foi atacado. Eu não me lembro como é que foi tuas palavras. Isso faz parte do 

secretariado. Nós somos...nós, o secretariado é a testa de ferro de uma administração. Quando eu fui 

secretária, eu passei, inúmeras vezes. É uma pena que tu não veio, aqui, fala quando tu era 

secretário. Agora, eu, a ti, só tenho a agradece o teu trabalho ali, a tua boa vontade, mas que faltou, 

faltou, ali na Secretária de Saúde. Era isso, Renato. O senhor Renato diz:  Sim, eu sei, mas eu não 

sei se a senhora me perguntou alguma coisa, ou se ou se fez um comentário? A Vereadora Regina 

diz: Eu disse que não ia fazer perguntas. O senhor Renato diz: Mas, assim ó, eu não sou secretário, 

mas da outra vez eu vim aqui, fora da...de...de secretário, como cidadão, mas, responde. Por que eu 

digo assim ó, aqui  uma comunidade, um município pequeno, que todo mundo se conhece, eu acho 

que tem que, me perdoem, mas quem tem o...a...a imunidade parlamentar, aqui, mas tem que 

controla as palavra. Não chama um cidadão de bem, de mentiroso. E, isso aconteceu. Eu tenho até, 

aqui, a ata do dia que foi. Por que eu falei coisas, o...não foi intencional, mas, foi o que eu falei de...da 

maneira como eu encontrei a Secretaria e, a senhora não era a última secretária, mas a senhora 

sempre defendeu a sua Administração e, eu tenho que defendera minha, né? Então, por essas 

razões, nobre vereadora, eu não aceito e, digo assim ó, eu saí da Secretaria, mas eu posso volta a 

qualquer dia e, aí a gente talvez tenha aquela credencial pra fala um pouquinho mais do que a gente 

já fez e, do que...Por que, a nova secretária, ela vai faze. Vai faze, por que ela...eu...eu não saí 

brigado, como todo mundo dizia que..que...Eu saí de livre e espontânea vontade, pra cuida das...dos 

meus afazeres e, continuo assessorando a qualquer um que precisa. Eu to a disposição...e...O 
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senhor presidente diz: Jaque? O vereador Jaques diz: Renato, eu vou te fazer uma pergunta. Eu 

falei na Tribuna, e eu sou...não interessa, o que tive errado eu falo  pra quem...eu não...Eu falei, tá 

gravado, que eu disse, pessoas do PP me disseram, pra mim. Eu não vou dizer o nome aqui, por que 

eu falei na Tribuna, que diz que te tiraram por incompetência. Eu...eu sei , que muitas vez, é mais fácil 

tu lidar com...o contrário de partido do que, as vez,  com os próprio companheiro. São...a gente 

sente...Eu quero só pergunta...sobre...um pedido de...Eu quero só fazer outra pergunta aqui. Eu fiz um 

Pedido de Informação, esses dia atrás, eu sei que tu era o secretário no mês de janeiro. Tu que 

respondia pela secretaria. Tem lá, na secretaria da administração uma ordem que tem, ou do 

Executivo, que não pode paga mais que sessenta hora extras por funcionários no mês. Esses dias eu 

critiquei aqui o se...os da Fazenda, que pagaram setenta horas pro Giancarlo. E aqui tem duma 

funcionária do Posto de Saúde, cento e dez horas no mês. No mês de janeiro. Cento e dez. Eu só me 

refiro nessa pergunta, por que nós fizemos o Pedido de Informação, e  tem uma lei que não pagam 

mais que sessenta. Por que pra  essa funcionária, cento e dez hora? Só isso! O senhor Renato diz:. 

Assim, Jaques, quanto a questão da...de...de...eu sempre digo assim: quem tem clareza, quem tem fé 

no taco, ele diz quem são as pessoas, ele dá nome aos bois, como se diz no nosso linguajar. Eu 

gostaria que tu dissesse, por que, com certeza, pra mim, seria...nem sempre a gente conhece tudo 

que está em roda da gente, né? Mas te digo assim, de coração, que fui eu que pedi, eu saí de livre e 

espontânea vontade. Se alguém falou que foi por incompetência, o tempo é que vai dizer. Com 

certeza! E...e essa questão das horas, quero te dizer que eu tive diversas lutas e batalhas com a  

própria Secretaria de Administração, com a Secretaria da Fazenda, muitas vezes, que não pode paga. 

Agora, saúde, eu digo assim: ela não tem hora, ela não tem dia e, são vinte e quatro horas, por dia, 

que alguém tem que tá a postos. E ai de quem não busca alguém, um dia, por que as críticas vêm, 

né? Então, algumas exceções foram concedidas, sim, por que eu pressionei muito pra que fosse pago 

alguns atrasados. E, se vocês olharem o banco de horas dos nossos motoristas, lá, sempre...sempre 

vai...sempre teve, só que...O vereador Jaques diz: Mas não é motorista! O senhor Renato diz: Mas 

tem outros funcionários que, também estão, às vezes, disponíveis muito mais tempo, né, e, 

além...além das atribuições, tem outros afazeres, também, que é fora de...alguns programas. Tem 

dias de vacina. Tem acompanhamento em algumas viagens. Vocês sabem, o Érico era funcionário lá, 

também. As idas a Faxinal tem que ter acompanhamento. Nós sempre temos que sair as quatro da 

manhã. Então, as horas, elas existem. Jamais e...e pela qualidade, pela idoneidade das pessoas, 

jamais elas vão coloca uma hora a mais do que...do que é, realmente. Agora, deveria...a Saúde tem 

condições, deveria ser mais considerado. Isso eu já...e não é por boa vontade, as vezes, do Gestor, 

mas a responsabilidade, lá adiante, ela...ela chega. Alguém vai ter que ser responsabilizado.O 

vereador Ibanez diz: Eu não seria, tolamente, uma pergunta, secretário. Eu até me pronunciei na 

terça-feira, e disse... e disse a todos vocês que tão aqui, hoje, orgulho de cada cipoense de ter a 

saúde que tem no dias de hoje, colegas. Agora, tem muita coisa que tem que se fazer, secretário,  

acho e disse pro senhor que até eu acho um absurdo, e comentei com o senhor, ainda hoje, e eu senti 

na pele no passado. Vou volta um pouquinho atrás. Eu, a vez que na minha vida, precisei da saúde, 
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eu não tive o que eu deveria ter como cipoense. Vou dizer pra vocês, vereadora...secretária Regina. 

Por que a vez que eu, realmente, precisei, eu não arrumei muita coisa. O senhor presidente diz: A 

pergunta é pro secretário. O vereador Ibanez diz: É pro secretário...não, mas, comentando. Outros 

secretários passaram por lá, presidente, e eu digo assim ó, o senhor sabe disso, que só num mês, 

oitenta exames foi marcado no Posto de Saúde, no Capão do Cipó, e não apareceu ninguém pra faze 

os exames, secretário. Só que o médico ganhou e a dona Leonora ganho. E, certamente, esses 

exame não fizeram, deixaram de faze, vai faze falta pra população do Capão do Cipó, presidente. 

Pode ter certeza que vai! Outra coisa, que eu acho um absurdo, e disse hoje ao secretário, quando 

adoece e...presidente, levar. Eu acho que até pode ser uma obrigação, agora ir buscar, eu acho um 

abuso. E muito tem o carro na garagem, mas ligam pra saúde  e querem. Num momento desses 

podem deixar de ter e de socorrer quem precisa, secretário. Eu digo isso perante a minha Bancada, 

os colegas, vocês que quiseram, de mais, que eu falasse aqui. Muito obrigado. O senhor Renato diz: 

Não, nobre vereador, assim ó, a questão dos exames assim ó: dois mil e nove, nós tínhamos cento e 

setenta exames, por mês, cota SUS. A gente, revendo números, pleiteando, conseguimos dobrar pra 

trezentos e cinquenta. E, hoje aqui, muitos pacientes de Capão do Cipó, às vezes, a gente vê 

reclamar: “Ah, por quê que eu tenho que espera trinta dias? Por que eu tenho que espera quarenta 

dias”? Mas tem...em mês de dezembro, de dois mil e nove, sobrou cento e tantos exames, cota SUS, 

que os pacientes, realmente, não foram faze. Então isso é...é...se você analisar, hoje, 

matematicamente a saúde, não só no Cipó, em todos os municípios, se fosse ser investido trinta por 

cento, seria o suficiente. Por que, muitas vezes, o próprio cidadão não sabe dá valor o que tem dentro 

do município. Agora o que...o que eu mais eu pediria pra...pro, pra essa Casa, são formadores de 

opinião, façam o possível pra conscientiza, por que a abundância vai gera escassez. E isso já está 

acontecendo. E, pra finaliza, não sei se tem mais alguma pergunta, ou não? O senhor presidente 

diz: Não, eu acho que foi uma pergunta por Bancada. Eu agradeço, Renato, vim faze os 

esclarecimentos desse secretário e...fica aí pra...dada...O senhor Renato diz: Eu quero só...pra 

complementa, como agricultor, que muito me orgulha, né, como ex-secretário, como cipoense, quero 

deixa uma mensagem, aqui. Às vezes, aqui, que os debates vão se acalora bastante, em certas 

situações né, dizer pra vocês assim ó: "Que a vida exige muito mais compreensão, do que 

conhecimento. Que, às vezes, as pessoas, por terem um pouco a mais de conhecimento, ou 

acreditarem que o tenham, se acham no direito de subestimar os outros”. Deixo como mensagem, 

continuo como um membro Progressista. Talvez, daqui uns dias, o Jaques vá me dizer quem foram os 

companheiros que disseram isso, né? Até quero que tu faça isso. E que... boa sorte pra vocês todos 

aqui, vereadores dessa Casa, a administração do prefeito Osvaldo Froner. Continuo como 

companheiro. Não sou radical. Aceito a decisão dos superiores, né. E, continuo como cipoense. Meu 

boa noite, boa noite, também, aos ouvintes da 87.9, que com certeza, vão levar essa mensagem a 

todos aqueles que, realmente, gostariam de ouvir. Meu muito obrigado. Após o senhor presidente 

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

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhoras e senhoras. Boa noite senhor presidente, 



0276 

 

colega...colegas vereadores, colega vereadora. Renato, prazer você estar aqui, demais secretários. 

Seu Bender, nós temos uma história nesse Capão do Cipó, seu Bender. O senhor sabe disso e, não 

só o senhor, como a sua família. Isso é importante, e não é só a família Bender, tem muitas famílias. 

Nós só estamos aqui por que muitas famílias, de todos os...os matizes políticos, e de raça e de 

religião, um dia se uniram, separaram as diferenças, separaram aquilo que não interessa e, no 

momento, criaram Capão do Cipó. Saúdo, também, os ouvintes da nossa 87.9, que faz a diferença. 

Eu acho que esse tinha que ser o slogan, Roberto. A rádio que faz a diferença, por que é...hoje de 

noite o seu Daito, lá do Carovi, tá me escutando e, que eu fale numas cargas de pedra que ele precisa 

pra fazer um acesso lá. Então, se lá naquele fundo, lá onde mora o seu Daito, e ele tá nós escutando, 

certamente, todo o município, graças a esses idealistas da rádio aí, que lutaram, todo mundo tá nos 

escutando. É...eu queria convidar todos...as famílias cipoenses e, ontem, o Roberto já me ajudou na 

rádio, pra que sexta de noite compareçam lá no Carovi. Nós temos lá o jantar em homenagem as 

mães, colega Érico, colega Regina, colega Ibanez e, todos que fizeram votos lá na comunidade do 

Carovi. Aquelas...comunidade anda bastante saudosa da presença de vocês lá, embora o Ibanez, 

seguido eu vejo por lá. Então fica o convite pra vocês... forem jantar lá na escola, um cardápio como 

sempre nós fizemos, de qualidade. E aquele bom receber que, nós, certamente, a equipe que trabalha 

na Escola Macedo Beltrão sabe faze. Mas eu tenho que comentar alguma coisa, Renato, sobre a sua 

fala. Você que é um ótimo agricultor, né? E, eu acho que você foi um ótimo secretário, Renato. Por 

que, várias vezes conversamos, no domingo de noite...normalmente, já faz meses isso, que nós 

sempre temos um tempo da gente conversar por telefone, assuntos do nosso município. As 

dificuldades que o nosso município encontra. As dificuldades que o nosso prefeito encontra. As 

dificuldades que você, como secretário, encontrou e, o que você queria faze, que não pode. Por que 

fugiu do seu controle. Por que não dava pra faze. Por que era contra a lei. Por que não podia. Por que 

não podia busca em casa. Por que tinha que faze assim, ou faze de outra maneira. Agora você, 

Renato, você vai sair de cabeça erguida. Você pediu as contas: “Eu quero sair, por que eu tenho que 

cuida as minhas coisas”. Parabéns, Renato! Ande de cabeça erguida. E, se for um ou outro, conforme 

o vereador Jaques colocou sobre você, são pessoas que, certamente, não merecem estar nas fileiras 

do meu partido. Eu penso assim! Certo? Eu penso assim! Que são pessoas que não precisam...que 

nós não precisamos na hora que nós vamos nos eleger, na hora que nós vamos lutar pra reeleger o 

nosso prefeito, ou quem quer que seja de candidato, dentro do nosso partido. Agora, uma coisa é 

certa, Renato, nós somos muito fortes. Nós, aqui, no Capão do Cipó, a família Progressista, é muito 

forte, e vocês sabem disso. Cento e três votos nós colocamos em cima duma coligação, e foi a 

comunidade que quis. Enfrentamos N discussões, N coisas que nem...saiu na Sessão retrasada aqui, 

acusações daqui, acusações dali e, ganhamos uma eleição. E daqui a pouco, um ano, estamos de 

novo, dentro dum processo eleitoral e, que, certamente, nós vamos saber superar as nossas 

diferenças. Por que um partido político é muito maior que as pessoas. É isso que nós temos que sabe. 

Que o partido, ele é maior que todos nós. E nós, que militamos, que lutamos, que trabalhamos e, 

queremos ver as coisas acontecer, vamos ver. Saia de Capão...saia de Santiago, hoje, vem até 
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Capão do Cipó, é reforma no asfalto, é lidando no acesso asfáltico, é a nossa cidade aqui...e...sendo 

transformada, dentro da cidade. É ambulância nova, é a....é van nova, é....sabe, é N coisas boas que 

tão acontecendo. E sofremos críticas. Certamente o prefeito Froner ia faze muito mais, assim como o 

Renato quis fazer muito mais. Agora, Renato, você é um bom agricultor, você é um ótimo agricultor, 

com dificuldades. Agora você também, Renato, você tenha certeza, você foi um bom secretário, e fez 

o melhor que você podia fazer por Capão do Cipó. Muito obrigado, presidente, e retorno no tempo de 

liderança.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite senhor 

presidente, meus colegas vereadores, comunidade que aqui se faz presente. Em especial aos 

ouvintes da 87.9, que, daqui a pouquinho estarão nos ouvindo. Eu só queria voltar um pouquinho ali 

na...no...eu anotei, mas eu...eu...não deu tempo de fala a respeito da...dos papeis da seleção dos 

Agentes  Comunitário de Saúde, que foi feita em dois mil e um. Nem podem achar, mesmo, dentro do 

Posto de Saúde e, em qualquer Secretaria ou dentro da Prefeitura. Por que, esses papeis, foram 

levados, seu Renato, pra...pra Santa Maria. Quem veio fazer a seleção, aqui, foi a 4ª Coordenadoria 

de Saúde. Veio, fez, e levou toda a documentação de volta. Tanto é que depois a gente quis efetiva 

esses...esses agentes, e não conseguimos, por que já fazia mais de cinco anos e, a 4ª não localizou 

esses papeis.  Então assim, não foi culpa da administração a... por não ter sido encontrado esses 

papeis.  Calçamento: eu queria fala a respeito, um pouquinho, do calçamento. Já que várias pessoas, 

assim que...tão se queixando e...e algumas comentando que tão fazendo o asfalto onde não mora 

ninguém, e coisa e tal. Quem escuta a Sessão da Câmara, através do rádio, ouviu que os vereadores, 

aqui da UDP, muito brigaram pra que não fosse feito o asfalto aonde não tinha morador. Mas a 

maioria decidiu e...aqui é uma democracia, né, a maioria decide. Mas eu só queria lembra assim, nós, 

aqui, sabemos, quem escutou...eu acho que nem foi comentado assim ó, que o projeto desse asfalto, 

ah...era passa na Avenida, esse asfalto do Estado. Sempre foi, desde o início, passa na Avenida e ir 

até o Clube. Eu não sei quem mudou o trajeto do asfalto. Não sei como, se foi a...a administração, ou 

se foi a comunidade. Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas por isso que foi escolhida pela 

comunidade, pedra irregular. Por que, nós contávamos que o asfalto ia passa aqui na Avenida, e daí o 

pessoal ia paga mais barato, por que a pedra irregular, e não precisaria paga essa camada de asfalto 

que o Estado fez do outro lado. Vai faze lá. Fez. Então assim, que fique bem claro isso. Que o trajeto 

do asfalto era pra ser aqui na Avenida, foi colocado pra lá. O pessoal aqui, vai paga o calçamento, e 

depois, futuramente, quando a administração fizer o asfalto, vai pagar, novamente, o asfalto. Ah... eu 

não queria volta a respeito do meu colega Rodolfo, falou da semana passada, que eu faltei à aula e 

tava comendo merenda. Mas é só olhar pra mim que eu acho que eu não comi muita merenda. Eu 

mais aprendi, do que fiquei comendo merenda. Mas eu quero agradece, em primeiro lugar, a ligação 

do seu Franklin, que me ligou dizendo que não gostou, nada, do que o colega Rodolfo falou, a 

respeito que teria...que os meus votos teriam sido comprados. Ele se sentiu profundamente ofendido, 

magoado, pelo Rodolfo. Por que o Rodolfo conhece a índole, a moral dele. Sabe do poder...ah...que o 

Franklin tem no Carovi. Ele é uma pessoa muito querida pelo povo do Carovi...ah...embora, não 

tando, estando trabalhando da...na administração, a poucos dias...dias atrás. Ele sempre continuou 
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ajudando o pessoal do Carovi, ou qualquer pessoa da comunidade aqui do Capão do Cipó. Então, ele 

se sentiu magoado. Ele disse até, pra mim: “Então, quer dizer que o povo aqui do Capão do Cipó, são 

objetos. Que se deixam comprar por geladeira, por isso e por aquilo”.  E, se for preciso, ele disse que 

vem aqui, aqui na Câmara, aqui nessa Tribuna, faze o seu pronunciamento, em prol da verdade. E eu 

jamais disse, como o colega Rodolfo falou, o nome da pessoa que ele falou no...num comício lá nos 

Palmeiros, em dois...no ano dois mil. Eu não falei o nome de pessoa. Quem se entregou foi o próprio 

colega. Bem diz aquele ditadinho: “O peixe morre pela boca”. Ele que deu o nome da pessoa. Então, 

só pode que ele falou a verdade. Se ele pensa isso, a  respeito dessa pessoa, isso é ele que pensa. 

Eu não falei o nome de ninguém, aqui. Não dei nome de ninguém. Então assim ó, eu só quero que 

fique registrado isso na minha casa...aqui, em ata, nessa Sessão. Por que a educação, professor 

Rodolfo, eu acho que é acima de tudo. Como diz aquele ditadinho: “Acima do bem e do mal, 

educação, sempre, em primeiro lugar”. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP):  Colegas 

vereadores, vereadora, público aqui presente. Boa noite a todos. Eu venho falar aqui sobre o...o Posto 

de Saúde, que foi comentário essa...a Sessão passada, sobre o dentista. Hoje eu tirei a limpo com o 

colega, o...eu chamo de colega, por que, a gente, é companheiro partidário, o Renato. Que o Posto de 

Saúde, lá, faz...faz...que ficou sem...sem tratamento, colega Jaque, de...pro dentista, alguns materiais 

faltando. Foi...o Renato fez os pedido, antes de termina...pra fazerem o...ir lá pegar e faze a licitação 

e...eu já chego na parte de licitação aí. E vou dizer uma: Não saiu! E eu cobro, nessa parte aqui, que 

o prefeito, também, assumiu...eu acho que ele assumiu, ele como prefeito, sendo, querendo ser o 

secretário. Eu acho que cada um faz o melhor o que sabe faze. Não pode assumi o que não sabe. Eu 

digo que ele tinha que ter pegado, deve ter ficado sabendo disso aqui, e passado os trabalhos lá. Por 

que, o que tá acontecendo ali dentro, de funcionários...até digo que o prefeito não sabe disso aqui. 

Tem obra da...a obra da praça já...vai pra mais trinta dia que fizeram errado. Vai pra licitação, de 

novo. Já fizeram errado, tão fazendo de novo a licitação. Escola Júlio Biasi, tá indo pra terceira 

licitação, de incompetentes lá dentro. Eu acho que isso aí é vergonhoso pra nós, que daí culpam o 

secretário, culpam isso, culpam aquilo, por que não tá saindo. Por causa de três, quatro? Manda 

embora! O vereador Jaques se pronuncia. O vereador Sergio diz: Eu não cedi os minutos, aqui, 

colega. Fala no teu tempo de liderança. Outra coisa: sobre o Fernandão. O Fernandão, óia, não dá 

jeito nos documento da Kombi, desde dezembro, e tão falando que tá faltando condução. 

Desde...desde antes de Natal. Tá parada lá, ó. A licitação sobre pneu, também sobre câmera. Tá 

apodrecendo os pneu, não sai. E os documento da Kombi o Fernandão não dá jeito. Óia, tchê, se 

tivesse, o mínimo, que fosse, o mínimo, honroso, ele pedia as conta e ia embora. Por que, se é pra tá 

lá, tomando mate, colegas, vá embora, ‘cara’! Deixe outro que tenha capacidade de faze aquilo lá, 

tchê. Era isso, devolvo os trabalhos à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

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

demais colegas vereadores, ex-secretário da Saúde, meu querido e amigo Renato Bender. 

Cumprimento comunidade que se faz presente, diretor e proprietário da Farmácia Oliveira, de Capão 
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do Cipó, Pastor Carlos, da Igreja Assembleia de Deus. Cumprimento o secretário Henrique 

Nascimento, secretário de Educação, agora, desenvolvendo um trabalho muito exemplar naquela 

pasta. E, cumprimento o secretário do Meio Ambiente, também, competente secretário. Que está 

fazendo o seu trabalho, como devia se fazer. Como aqui nesses microfone fez e falou para a 

comunidade e para nós, vereadores. Hoje uma questão que o secretário do Meio Ambiente 

escrareceu pra toda a comunidade, pra todo os cipoense, através da nossa emissora, da 87.9. Este é 

o fato que nós, vereadores, presenciamos e, nós ouvimos da boca do secretário do Meio Ambiente. 

Então eu quero agradecer a presença desses dois secretários que tão presente conosco. Portanto, eu 

não gostaria, e nem quero, secretário Renato Bender, só lhe dizer, muito obrigado pelo trabalho, pela 

honradez, que o senhor teve na frente daquela pasta. E lhe dizer, ao senhor, não só a comunidade de 

Entre Rios lhe agradece. E, muito obrigado pelo que o senhor fez pelo Entre Rios. Exemplo de 

secretário. Tudo que a minha comunidade, as pessoas, necessitaram da pessoa do Renato Bender, 

lá, o Renato Bender não mediu esforços e conseguiu coisas que, podemos se dizer assim ó, está de 

parabéns o Entre Rios e, eu lhe agradeço, de coração, como amigo, pelo seu trabalho que o senhor 

fez naquela casa. E, se Deus quiser, iremos fazer, Renato Bender, com a nova secretária da Saúde, 

no município de Capão do Cipó. Portanto, eu sempre estou aqui nessa Casa e disse, Pastor Carlos, 

tomei uma decisão, a mim mesmo. Fiz um raciocínio, vereador Érico, a mim, de não vima a essa 

Tribuna trazer brigas, fofocas, intrigas e demagogia. Quero deixar aos microfones da 87.9, aos nossos 

milhares de ouvintes que tão nos escutando, a partir das nove hora da noite. Eu quero, aqui, 

apresentar as comunidades do interior, ao povo da cidade e do interior, aquele pedido que as 

comunidades nos faz. Solicitar um bueiro, solicitar uma carga de encascalhamento, esse é o meu 

trabalho a partir de agora. Se argum colega vereador me magoar, não receberá, vereador Ibanez, a 

resposta. Por que eu não estou aqui nesta Casa, Renato Bender, pra dar resposta ao meus colegas. 

Eu estou aqui pra apresentar, Vardir, trabalho, apresentar o pedido da sociedade, Henrique 

Nascimento, o que as comunidade preciso. Por que nós, aqui,  Pastor Carlos, devemos por, cada vez 

mais, os pés no chão, e solicitar aquilo que o povo nos pede, aquilo que o povo tem o anseio lá na 

sua comunidade. Pode haver críticas a minha pessoa, vereador Ibanez, mas eu, aqui, nesse 

microfone, jamais, quero deixar, aqui, pra toda a comunidade cipoense, que estarei enfrentando 

brigas. Isto é feio pra nós, parlamentar municipal. É muito feio os nossos ouvinte da 87.9, estar 

escutando e dizer: “Tenho o prazer de escutar o meu vereador fala. O meu vereador pediu isto pra 

mim”. Eu fico satisfeito, e esta é a minha obrigação. Eu quero aqui, rapidamente, pedir, senhor 

presidente, que a Secretaria de Obras providencie o encascalhamento da estrada do senhor João 

Machado, no Passo da Areia, pois está com dificuldade de sair para a su...o seu trabalho. Não sei se 

me resta alguns minutos, ainda, presidente, né? Pra que faça...O senhor presidente diz: Dez 

segundos. O vereador torna a palavra: Dez segundos. Então, Inhacapetum, também, que seja 

reparado as estradas do Inhacapetum, e que seja levado duas cargas de pedra ao seu de Moura e o 

Jo...e seu filho, lá para a fossa, no assentamento Nova Esperança. Muito obrigado e eu volto no meu 

tempo de liderança, voltando aos meus pedido à sociedade cipoense. Muito obrigado. VEREADOR 
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DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, colega 

vereadora, secretários que, aqui estão presentes, nosso jurídico, comunidade, seu Luiz ex-vereador. 

Renato, só quero dizer pro senhor, que o senhor é um ótimo agricultor, foi ótimo secretário. Que a 

minha comunidade, o que precisou, até à frente da Secretaria, foi muito bem atendida. Então, quero 

deixar aqui o meu agradecimento. Eu acho que, muitas vezes, a gente fala assim, incompetente, é 

fácil. Mas depois, tenho certeza, que mais tarde se arrepende. Eu acredito, Renato. O senhor foi um 

excelente secre...em frente àquela pasta. Quero deixar a mensagem ao senhor. E, também, quero, 

aqui, agradece ao nosso secretário de Obras, juntamente com os funcionários, pela belíssima...lá do 

Entre Rios, que foi concluída a obra da Escola Padre Nóbrega. Então, ficou muito ótima. Então, o 

Executivo tá de parabéns. Também pela limpezas dos bueiros ali em frente o Sítio Dona Joaquina, até 

aonde mora o colega Érico. O seu Jorge fez a limpeza daqueles tubos até chega a ponte lá. Então 

quero deixa o meu agradecimento a esse funcionário e o secretário, também. Também, secretário 

Henrique, da Educação, tá de parabéns, também. Mais uma Banda Marcial no nosso município, pra 

tocar no desfile. É um gasto menos, tá dando chance aos nossos alunos, gente da nossa terra, alunos 

das nossas escolas, do nosso município, que já tão ensaiando, né secretário? Para que amanhã ou 

depois estão aí fazendo o nosso desfile do nosso município. Então o nosso secretário tá de parabéns, 

e as inscrições estão aberta na Secretaria de Educação para quem quiser participar. Para que se 

inscrevam até...na Secretaria do seu Henrique. Também, quero agradecer aqui o secretário, pelo 

trabalho feito lá na estrada do seu Juarez Nascimento. Ficou ótimo o serviço, ele pediu que...Ficou 

muito show, mesmo. O meu agradecimento ao secretário. Também, quero deixar aqui o meu voto de 

pesar, que a dona Marilene Margutti perdeu sua mãe. Então quero deixar meu voto de pesar aí. Então 

a gente sabe que, crítica tem, temos boas...asfalto chegando no nosso município, nossa comunidade 

taí vendo. E, com certeza, a fa...a famosa Avenida Tranquedo Neves é um sonho do nosso prefeito 

municipal, asfaltar. E, com certeza, vai ser concluído, vai ser feito esse asfalto, também, na nossa 

Avenida. Não só na nossa Avenida, em todos os lugar que for preciso. Então creio eu que, amanhã ou 

depois, nós temos mais umas quadra aí a ser asfaltada. Que os nossos...o nosso povo, como se diz, 

do município, não vai precisa pisar  no barro, que até, quantos moradores, aqui, foi citado que tão 

fazendo asfalto onde não tem ninguém morando. Mas, amanhã ou depois, pode vim dois, três, quatro, 

cinco, já fica feito. Então, pra nós, é uma alegria muito grande ter uma cidade bonita. Já é bonita, 

então, quanto mais obra, melhor fica. Então, meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fica com seis 

minutos, pois o vereador Jairo Charão lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, ex-secretário Renato, secretário de 

Educação, secretário do Meio Ambiente, demais membros da comunidade. A nossa saudação. Mas, 

presidente, e caro secretário do Meio Ambiente. Eu sou um que sempre elogio o seu trabalho, e 

venho trabalhando. E, hoje, o senhor fez uma...uma notificação, e eu, sinceramente, a minha opinião, 

eu gostaria, primeiro, que fosse comunicado ao produtor que tava passando veneno aqui ao lado da 

Pre...na frente da Prefeitura, ao lado da Prefeitura. Mas houve a notificação. E aí comunicou a 



0281 

 

Brigada, e  fez seu procedimento. Muito bem feito. Eu não vou nem comentar o fato, só vou, como 

amigo e como colega...Agora, o senhor fez pra um, vai ter que ser feito pra todos! Então, que seja 

bem claro, que, inclusive, nós temos uma lavoura em frente à Escola Júlio Biasi e nós vamos, com 

certeza, ver procedimentos pra ser...pra parar de entrar veneno no meio de trezentos alunos lá na 

Escola. Vereador Sergio. O vereador Sergio faz um aparte: Colega Erico, esse negócio da... foi...o 

secretário veio aqui, deu esclarecimento, que ia ser pra um, ia ser pra todos. Pena que ele começou 

por...começou aí, né? Risos do vereador Erico. Vereador Sergio diz: Mas é que ia ser pra todos, e 

ele deixou bem claro pela rádio e por tudo aí. O vereador Erico torna a palavra: Ok. Quero... eu 

espero...vamos espera. Vamos aguarda.  O  que é pra um, tem que ser pra todos. Quero, aqui, 

comenta, e me chamou atenção, Rodolfo, a tua colocação com relação a questão do partido. Vocês 

falam muito em partido. E talvez seja o problema da... Nós temos focando muito nos partidos, e 

deixando de lado o nosso principal partido, que seria o Partido Cipoense. Quando tu fala o Partido 

Progressista, dá a entende que tu deixa com prioridade o partido, pra depois o povo ci...a população. 

Isso é uma coisa que nos chama a atenção. Acho que o Renato, que é um agricultor, independente de 

partido que ele fosse, ia lá faze o trabalho. Independente se ele fosse do PP, ou se ele fosse de 

qualquer partido. Por que ele foi convocado por ser cipoense, não por questão dele ser do Partido 

Progressista. Essa é o nosso questionamento. Quando nós viemos, aqui, debate projetos e ideias, e 

nos questionamos, aqui, por que é a nossa função, secretário. O senhor sabe muito bem. O senhor 

tinha que apresentar um trabalho e nós...nossa função principal é fiscalizar o seu trabalho. E foi feito 

isso. Muitas vezes nós debatemos aqui nessa Casa. Nós temos que esquecer que nem...um 

agricultor, eu questiono assim, o projeto da atual administração, no sentido...E dou um exemplo: um 

agricultor que planta a sua lavoura, o objetivo dele é colher. Por que tem uma família pra sustenta. Um 

estudante quando pega nos livro e começa a estuda, ele tem um objetivo, ser alguém na vida, ter uma 

profissão. E, agora, eu pergunto qual é o objetivo da atual administração? Será que não tão focando 

muito na questão Partido, e deixando de lado a população? Será que não tão focando muito na 

questão eleição, que é o ano que vem, e deixando de lado populações carentes do nosso município? 

Eu pergunto o que tá sendo feito pros nossos jovens? Que tão muitos indo embora, dia após dia, e 

nada a ser feito? Qual a forma de trabalho das estradas? Qual o intuito? Qual é o projeto, principal, da 

Secretaria de Agricultura? Então, nos dá o direito, como vereadores, começa a questiona essas 

questões. Qual é o nosso objetivo? Nós, como vereadores? Questiona a atual administração! Eu 

questiono, às vezes colegas vereadores, esse excesso de viagens a Brasília. Traz retorno, mesmo? 

Por que os municípios da região não vão a Brasília, e recebem, inclusive, até mais retorno do que 

nós. A exemplo de Santiago, presidente, com quinhentas casas populares. Se nós recebesse trinta, 

nós estaria erguendo a mão pro céu. E estaria eu, aqui, elogiando o nosso prefeito. Mas não posso, 

presidente. É a minha função...é a minha função como legislador, cobra e fiscaliza. Então vou dizer 

assim...e, Renato, eu elogiei a semana passada por tu sempre ser um homem do diálogo e do 

respeito. E eu volto a dizer isso. Fez um bom trabalho, e as críticas sempre vão vim, em qualquer 

coisa. Presidente, só pra esclarecer, dois minutinhos, um...O presidente diz: O senhor tem dez 
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segundo. O vereador Érico diz: O senhor me apartou, presidente. O vereador Jairo cede um 

minuto. O vereador Erico diz: Vereador Jairo...Eu digo o seguinte, senhores, quem tá na vida 

pública, quem entro aqui pra dentro, ouça as críticas com humildade, e rebata e debata. Eu tenho um 

princípio comigo. Eu tenho os meus posicionamentos. E só há dois...dois momentos, na vida, que a 

gente agrada a todos. Isso é certo! É quando a gente nasce, e quando a gente morre. Por que, no 

decorrer desse intervalo, as críticas sempre vão vim. E eu acho que tem que responde, e tem que 

debate o porquê das coisas. Aponta os erros de cada um de nós. Essa é a nossa função aqui dentro. 

Saber pra onde vamos ir? Qual é a nossa meta? Pra onde vão ir os nossos jovens? E o que nós 

vamos fazer pra com...pra parar de ir jovem embora do município, em busca de emprego? É isso, 

meu presidente. Meu muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Senhor 

presidente, colegas vereador, vereadora, secretários, que nos dão a honra com a presença de vocês, 

comunidade. Eu vou...não vou cita o nome de todos, por que é extenso o meu pronunciamento aqui, e 

vou cita alguns. O empresário, seu Jair, e outros. Vocês que tão sempre presente aí, a minha família, 

e...a Folha Regional, e a 87.9, que tá aqui o nosso amigo Roberto, é um dos empresários dessa rádio, 

que leva os pronunciamentos da Câmara de Vereador, as nove horas. Mas, eu vou, diretamente, ao 

meu colega Jardim. Parabéns, colega Jardim, tu foi muito feliz na tuas palavra, aqui nessa Casa, 

quando colocou a respeito do meu amigo e do ex-secretário. E eu disse, hoje, tu vai continua, 

Renato...pra mim, é como eu disse...um dia disseram pra uma pessoa, que o ‘cara’ era “O Cara”. E 

eu, pra mim, tu é “O Cara”, sim. Tu fez muito, Renato. Até se eu fosse fazer o meu pronunciamento, 

nos cinco minuto, seria injusto, pra mim, te fala, da vossa pessoa, e o que tu fez a frente da 

Secretaria. E quero, um dia, esses dois novos secretário, que tem aí, quero te o orgulho, um dia, que 

vocês recebam os mesmos tratamento do colega Renato. Não por que ele saiu, mas pelo que tu fez. 

E eu posso fala pela comunidade cipoense, por que eu não tinha hora pra liga pra ti, Renato. Muitas 

vez te ligava na madrugada, pra ti arruma um carro, pra ti transporta alguém. Por que, muitas vez, não 

chega tudo ao secretário, né Renato? Tu sabe disso. Mas eu sei que tu fez o que tu pode e tava a tua 

altura. E o que o Capão do Cipó merecia. Eu tenho certeza que tu fez à frente da Secretaria de 

Saúde. Meu muito obrigado. E, certamente, a Secretaria vai tá as portas abertas e a administração, 

pra ti. Tu sabe disso! E tu sabe que tu pode conta com os teus amigos, e os teus companheiro que 

tiveram do teu lado. Todos! Isso você pode ter certeza...e...da pessoa que tu é. Também, presidente, 

tenho aqui um pedido, uma reivindicação de uma arrumação de estrada que sai aqui do seu Gringo 

Tamiosso, da entrada ali do Gringo, até lá a ponte, que chama ali de...Rincão dos Vieira. E a roçada, 

também, naquela estrada, que não foi feita. Mas, certamente, nos próximos dia será feito. Por que 

essa comunidade me reivindicou no dia de hoje. Também, quero mandar um abração ao ouvinte, que 

me cobrou. Que é assíduo dessa rádio, Roberto, o Zequinha, lá do Rincão dos Palharini. Diz que, 

desde o dia que essa rádio começou ser transmitida, nunca ele perdeu uma Sessão, ouvir  a Sessão 

da Câmara de Vereadores. Então eu quero manda um abraço a ele, que tá lá, é uma pessoa que 

merece a nossa consideração. O Zeca, a  Dalva e a Pamela, que sempre assistem. E todos os 

cipoenses que ouvem a rádio Cipoense, um abraço a todos. Mas aquela pessoa, é uma pessoa que 
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eu tenho muita estima. Também, colegas vereadores, quero, aqui, dizer, presidente, em nome do 

Poder Legislativo, que tivemo lá com o presidente do Partido, o Henrique, e o Paulo Genro, na 

Audiência Pública, representando a Câmara de Vereadores, em Santiago, a respeito da RS 377. E 

quero fazer mais um convite aos nobres colegas, e  a população cipoense, que tá sendo realizado, 

secretários e vereadores, aqui, na segunda-feira, às dez horas, uma Audiência Pública, aqui nessa 

Casa, com os prefeito do Vale do Jaguari, pra tratar do fechamento da RS 377, a paralisação, e da 

Consulta Popular, que tão nos devendo, ainda, mais uma vez. Então eu convido aos vereador que se 

façam presente aqui, na segunda-feira. Que será, juntamente com o COREDE, o COMUDE e a 

Administração Municipal. Cedo um aparte ao colega Diego. O vereador Diego diz: Que horas? O 

vereador torna a palavra: Às dez horas da manhã. Foi boa a tua intervenção, colega, pra essa 

Audiência aqui. Inclusive o senhor, presidente da Câmara, contando com a sua presença. Também, 

colegas ve...é secretário, quero te dá os parabéns, Henrique, pela iniciativa que tu teve, dessa banda 

da Escola Júlio Biasi. Importantíssima. Nós trazia banda, todo ano, né...Hoje, comentando com o 

vereador Jardim. Sempre se pedia banda em Santiago pra vim aqui realiza os nossos evento. 

Belíssima ideia. Quem ganha é a Secretaria de Educação, a Administração Municipal. Continue 

assim, que só temo a cresce. E a gente só se cresce, quando faz a coisa melhor pra comunidade, pro 

povo do Capão do Cipó, que é quem nós devemo a maior obrigação e o nosso trabalho. Meu muito 

obrigado, presidente, volto no meu tempo de Líder de Bancada.  VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo 

regimental ao vereador Erico Rosado. Boa noite senhor presidente, nobres colegas vereadores, 

vereadora, munícipes que, novamente, nos honram com as suas presenças, secretários municipais 

que aqui estão. E, quero aqui, em nome do seu Luiz, parabenizar todos os colorados. Fomos 

roubados por um pênalti inexistente, mas saíram campeões, né? Então, a todos os ouvintes da 87.9, 

um grande abraço. Senhor presidente, eu aqui quero, que nós memorize, um pouco, sobre o Dia 

Mundial das Telecomunicações, hoje, dezessete de maio. E eu, nada mais justo que eu fazer essa 

homenagem, aí, falar aqui na Tribuna, que fui telefonista dezesseis anos, desta comunidade, né. 

Desde oitenta e sete, dezesseis anos aí, atendendo telefone pra toda comunidade e da região aqui de 

Capão do Cipó. E, hoje, me orgulha muito nós, logo ali, enxerga a antena da RBS, hoje, nossa rádio 

Cipoense, transmiti as nossas Sessões. Enfim, os avanços que nós tivemos aí. Nada mais justo que, 

hoje dezessete de maio, nós também ficar registrado nessa Casa, o meu parabéns ao Dia das 

Telecomunicações. Também, senhor presidente, eu não posso deixar de falar aqui, novamente, do 

nosso calçamento. Da cobrança do nosso calçamento. Hoje fazem, bem certinho, sete dias, né. Uma 

semana que nós já estivemos reunidos, alguns vereadores, né, e a comunidade aqui do perímetro 

urbano, onde tem que paga o calçamento, que já foram cobrados. E o que me coloca uma 

certa...ficaram muito apreensivo, é que já faz sete dias e o Executivo prometeu de manda um projeto 

alterando o Código Tributário, ou de dizer pra nós qual a solução, pra todos...pra todos os moradores 

do perímetro urbano, que vão ter que, de uma forma ou de outra, pagar, ou compensar o seu 

calçamento. Então, já se passou sete dias, dia dezesseis de junho vence a primeira parcela, para 
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quem quer parcela, né, ou pagar à vista. Então, nada mais justo que, o Executivo mandar, o quanto 

antes, ver a proposta nossa, que nós deixamos lá, analisar com carinho e, mandar pra essa Casa, pra 

que a gente aprove, o mais breve possível, e faça o melhor pela nossa comunidade. E, como falou o 

meu colega Diego: “O sonho do prefeito é asfaltar a Tancredo Neves”. O sonho do prefeito é asfaltar a 

Tancredo Neves, mas esse asfaltamento da Tancredo Neves entra no bolso do contribuinte. Nós não 

estamos ganhando nada. O povo não está ganhando nada. O povo está pagando por esse 

calçamento que taí. Essas treze ruas que vão ser asfaltadas, agora, o povo vai ter que paga. E essas 

ruas que já foram asfaltada, já está sendo lançada as cobranças. Então, nós não estamos ganhando 

nada. O que está sendo feito, está sendo pago. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. 

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

vereadora, comunidade que se faz presente, e os nossos ouvintes da 87.9. Meu boa noite a todos. 

Senhor presidente eu vim, rapidamente, vou faze, primeiro os meus pedido, que o pessoal me 

pediram. O Vardo Bueno, do assentamento Nova Esperança, faz um ano e meio que a casa dele tá 

pronta, do Gilmar de Moura, faz um ano e meio, e a obrigação do município, que tinha que dá de 

contrapartida, no mínimo, leva pedra pras fossa, e até hoje não levaram. E ele não pediu uma vez, 

disse que cansou de vim. E o Vardo ainda disse o seguinte, que pagou hora de retro, ele quer faze um 

aumento na casa dele, que tem que diminui, faz três mês, até hoje não foram. Ontem ia indo a retro, 

ligaram, de novo, por que tinha estourado os cano da rede de água. E as outras retro tá onde, meu 

Deus, dentro do nosso Capão do Cipó? O Plínio, no assentamento 14 de Julho, também quer uma 

carga de pedra. O Serginho, do Nova Esperança, até hoje não consegui faze pastagem. Pago cinco 

hora e não foram faze, ainda, pra ele. E ele depende da bacia leiteira. Tem cinco trator na Agricultura, 

faz o quê? Um sameia, o outro gradeia. Ou esparrama esse povo aí, então e fica...a gente fica até 

vergonhoso. Tem uma guria, a Raquel, do assentamento Sepé Tiarajú, ela era casada e tem um filho. 

O prefeito foi lá, que tinha uma casinha muito ruim, pediu pra sair da casa, mora com a mãe dela, e 

até hoje, nem uma meia água que prometeram, fizeram. Então não promete! Se não pode faze, diga: 

“Eu não posso”! é coisa pública, é dinheiro público, não posso”! agora se ele dizer que pode, cumpra. 

Nem que seja com dinheiro do bolso. Eu penso isso. Não iluda o povo, que o povo não é bobo. O 

povo escuta televisão, escuta rádio, assiste televisão, vê...lê jornal. Promessa tem bastante, mas que 

faz é muito pouco. A verdade é só essa! A Cleci, do assentamento Nova Esperança, dês, que o 

Osvaldo Froner assumiu como prefeito, nunca mais entro uma patrola na propriedade dela. E tá lá pra 

vê. Vão lá pra vê. Eu não to falando. Cheguem lá e olhem. A verdade é essa! Não adianta quere vim 

faze andorinha aí, que não...não cola. A retro que tem, do Estado, na Secretaria da Agricultura, é pra 

faze serviço pros pequenos produtores, que o Estado, ele aplica na...na agricultura familiar, no 

sistema de qua...zero virgula quatro por cento. E esse pessoal produz pro Estado, vinte e sete por 

cento do PIB do Rio Grande do Sul, sai dessas propriedade. Aqui no Cipó tem uma retro, não faz 

nenhum bebedouro pros produtor, mesmo pagando. Anda cortando pedra, nas pedreira, pra 

encascalha as...Isso tem que te dinheiro pra faze esse tipo de coisa. Essa retro que tem, do Estado, 

eles disseram, se não fize, eu falei com Galvão, hoje, que é o Coordenador do Departamento de 
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Infraestrutura e de irrigação, vão retira essa retro daqui. É pra faze pros pequeno produtor. Paga uma 

hora, vai e faz pra ele, um bebedouro, uma rede de água. Isso é pra faze pros pequeno, não pra tá 

cortando pedra em pedreira. Pessoas estranhas trabaiando em máquina pública. isso é uma 

vergonha. Eu quero pergunta o seguinte pro prefeito: aonde que tá nossos concursado? Nossos 

operador de máquina? Tá em cima de uma patrola...tirei foto e tá tirado. Amanhã, quarque um de nóis 

podemo ali na Prefeitura, pega uma máquina, se não tem, pode ir fazendo as estrada, dirigi um carro. 

Por que tem um, duma empresa que tá fazendo o asfalto...Nada contra...fazendo o asfalto. Mas usa 

os nossos operador. Será que os ‘cara’ são todo incompetente, meu Deus? Um ‘cara’ trabalhando em 

cima da máquina pública. uma pessoa estranha. É estranha, por que é da empresa particular. E o 

nossos operador, tão aonde? Isso é vergonhoso. Nós temos em torno de quinze operador, e são 

todos...por que passaram no concurso, por que são bão. E eu quero vê amanhã,se tive esse ‘cara, de 

novo. Eu vou chama o Ministério Público, por que eu trago aqui. Eu...mas...Fim de semana, pague 

uma hora pro nossos operador. Quando é pra tapa furo chama os coi...o nossos operador. Mas 

quando é pra ganha uma hora-extra, nunca tem dinheiro. Mas isso até fica feio, meu Deus! Eu 

quero...vereador Sergio, tu me disse, aquela hora. Eu vou te cobra aqui. Eu disse pra ti que ia te 

cobra. Por que eu cobro. Que tu me disse assim: “A hora que eu fala do prefeito, tu me pergunta 

quem é o prefeito?” Eu te perguntei, tu disse que não me deu a palavra. Mas eu...tu me disse, aqui, 

né? Eu não te dei...mas eu te ergui o dedo pra...te pedindo pra...me dize quem é o prefeito de Capão 

do Cipó. Da licitação. Por que não é o culpado os funcionário. Maioria o prefeito manda atrasa, por 

que, as vez, não tem dinheiro pra quita, de vereda, os seus débito. Eu quero só pergunta pro...tem a 

telefonista, Débora, ela presta serviço voluntário nas comunidade, dando curso na hora do 

expediente. Eu queria sabe que tipo de curso? Por que ela é telefonista, e sai junto com a Secretaria 

de Assistência Social, presta serviço voluntário. É essa pergunta que eu deixo no ar. Meu muito 

obrigado e devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Quero 

voltar aqui a esta Tribuna e sugeri o meus pedido que eu não...venceu o  meu tempo, de liderança, 

meus cincos minuto. Eu, sinceramente, acho que...não sei o que está havendo. Demos início ao 

patrolamento do assentamento Nova Esperança e, realmente, a patrolinha foi, arrumada, e acredito 

que agora fundiu o motor. Então é uma coisa assim que não está...É...se...se adaptando esse trabalho 

aí. Então eu quero dizer continuo aqui pedindo o patrolamento, o encascalhamento...é...das pequenas 

propriedade, dos assentamento, das comunidades no geral, né. Solicito, também, lá no Entre Rios, 

nós que temos lá a nossa vila lá  do Entre Rios, também, que está carente de um encascalhamento, 

de uma melhoria. Aqui como falou meu colega Diego, a nossa escola está muito bonita, está sendo 

quase concluída, né vereador. Então nós precisamos de um cartão postal da nossa vila do Entre Rios, 

é a nossa estrada, né. Por que melhora mais ainda a nossa estrada. Então as melhorias que nós 

ganhamos no Entre Rios, hoje eu posso dizer pra vocês, dizer aos munícipes de Capão do Cipó, que 

foi graça ao prefeito Froner, né.  Hoje temos lá um refeitório de qualidade pro nossos alunos, uma 

mesa de qualidade...é...bancos, cadeiras, o pátio está sendo...olha...organizado, feito um muro, 

depois uma tela. Olha, então, graças a Deus nós estamos muito bem lá na comunidade do Entre Rios, 
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e vamos receber esta melhora, né. Então eu quero dizer, aqui, aos munícipes do Capão do 

Cipó...é...se eu não chegar até todas as residências, como a gente costumeiramente faz essas visita,  

me ligue ou entre em contato comigo, ou deixe seus pedidos aqui na Câmara de Vereadores, mas eu 

tô indo ao encontro da população, como sempre fiz, né, durante o meu trabalho de vereador aqui. Pra 

trazer aqui os anseios da comunidade, os pedido da comunidade, que é o que as pessoas 

necessitam. Então meu muito obrigado, e até terça que vem, se Deus quiser. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui, colegas vereadores, e meu colega Jardim. Eu não 

poderia deixar de falar, colega, foi...faz uns quinze dias que eu andei na comunidade lá do...do...da 

sua comunidade do Entre Rios, e fiquei...assim, dizendo os parabéns ao senhor, que é representante 

daquela comunidade. Eu sempre digo aqui ó, e a gente tem que ter a humildade nas coisas, seu Luiz, 

é que, quem ganha é a comunidade, de ter um representante, de ter um vereador. Fiquei assim 

maravilhado, vereador Jardim, com aquela obra que a Secretaria da Educação, a Administração 

Municipal  fez, e comentando com os funcionários da escola, do refeitório  da escola da sua  

comunidade. Sei que o senhor reivindica, o senhor briga, mas tá lá, e quem ganha é o povo. E, agora, 

tão cercando a escola em roda, tá ficando belíssima. Até tem um foto aí no jornal, da comunidade. 

Mas que bom, porque quem ganha, né vereador Jardim, é as comunidade da gente, quando a gente 

briga e vem a esta Casa reivindica. E isso é o papel do vereador. Pode ter certeza. Triste quando eu 

fico, e quando eu saio por aí e a gente ouve por aí: “Vereadores, brigam menos e trabalhem mais”! E 

isso é uma verdade. Eu acho que a nossa obrigação nesta Casa, é de trabalha, reivindicar e, hoje, eu 

tenho orgulho de cada um de vocês. Por que a gente não via o que vê hoje. É que nós, hoje, 

reivindicamos. Nós, aqui, pedimos o melhor pro Capão do Cipó, e pra cada secretário que tá aqui me 

ouvindo. Tenho certeza disso. Mas é pelo povo. Pode ter certeza, que nós temos a coragem de fazer 

a diferença. Meu muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor presidente, queria deixar aqui um pedido de 

serviço, que a Secretaria de Obras providencie, então, quando as patrolas irem na estrada do seu 

Neri Becker, lá no Carovi, que não atulhem as sarjetas. Que após o trabalho da patrola e uma chuva, 

fica pior do que se não tivesse patrolado. E é um pedido que ele me fez. E das cesta básicas, aqui 

falou o colega Erico, nas populações carentes. Cestas básicas, aqui, dentro do perímetro urbano, tem 

pessoas necessitadas. Quem sabe, colegas, se vocês fazem o pedido ao secretário de Assistência 

Social, que visite essas pessoas carentes, aqui dentro da nossa cidade. Que eu já pedi diversas 

vezes. Certamente, que sou da oposição, essas pessoas não serão beneficiadas. Então, 

encarecidamente, tô pedindo ao senhores colegas, mais da situação, que peça ao secretário, aí, de 

Assistência Social, que visite essas pessoas, que eles sabem quem são. E...colega Jaques, sobre 

essa máquina aí ó, emprestada né. Eu digo emprestada, por que colocaram um funcionário duma 

empresa, terceirizada, trabalhar em cima duma máquina, da Prefeitura. E se quebrarem essa 

máquina? Entregam ali, dizem que foi um funcionário, abre sindicância pra quem...quem...pra saber 

quem é. Vai arrebentar na cos...nas costas dos funcionários, que é a parte mais fraca. Como é que 

pode isso aí? Agora pode! Até maquinário da Prefeitura nas mãos de desconhecidos. Muito obrigado 
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e devolvo a palavra à Mesa. Até a próxima Sessão, na semana que vem. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Presidente, eu deixei fora  um pedido, aqui, que o 

Clarindo me fez, a esposa dele, que seje passado a patrola na propriedade dele. Botaram pedra e 

esparramaram com a lâmina, e a lâmina não emparelha. Daí ficou tipo quebra-mola. Por que lâmina 

não se... não esparrama pedra, faz pra tapar buraco. A verdade é essa. Só tampa algum buraco, 

agora, pra esparramar pedra, e patrolar estrada, de patrola.  Aqui no assentamento, vereador Antonio, 

é uma vergonha. Eles vão meio-dia com uma patrola, e somem de lá. É uma vergonha aquilo lá. 

Mandaram, de novo, uma lâmina, mas não...não consegue fazer do jeito que tá a nossas estrada, de 

ruim, com lâmina. Lâmina é pra tapar, pra desmancha alguma coisa, mas não pra fazer estrada. O 

Paraguai, do assentamento Nova...14 de Julho, já implorou, já fez de tudo pra botar pedra, que ele 

vende leite. Ele não consegue sair de lá por que foi globeado a estrada dele. E disse que chegou 

ontem na Prefeitura cobraram setenta reais de uma multa de gado e coisa,  que ele não pode vim 

buscar a vacina. E ele vai ter que pagar. E ele disse: “Vai esse dinheiro pra quem”? O  Antonio falou 

uma coisa boa, hoje, do colégio, que eu acho que as crianças tem direito, no município. Fizeram um 

refeitório, só que eu acho que foi na administração do vereador Rodolfo, que fizeram no Tibúrcio, tinha 

quatro aluno, sabiam que iam fechar, fizeram o refeitório, gastaram uns trinta mil e tá fechado o 

coleginho. Então foi o Osvaldo, vereador Antonio, fez a coisa boa, lá no teu colégio, mas o prefeito 

Osvaldo, que é o administrador do nosso Município. Então, às vez, a gente se pergunta: Por quê 

que...pense antes de fechar. Tinha quatro alunos, não  faça, por que os pais não vão deixar quatro 

aluno. Vão tentar sempre enturmar com mais professores, mais alunos, onde tem mais tem mais 

qualidade de ensino. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA 

WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Bom, agora o nosso tempo é pouco. Ah...ouvindo o colega 

Diego, a respeito da...da criação da banda escolar. Eu quero dizer ao secretário de Educação: 

excelente a tua ideia, excelente a tua atitude. Eu acho que o que a administração faz de certo, o 

vereador, também, tem a obrigação de reconhecer. Essa é uma ideia que eu já tinha...já foi  colocado 

nesta Casa, por vários vereadores, eu acho que de quase todos os partidos. E antes que alguém diga 

que na administração anterior não foi feita, realmente não foi feita, porque não deu tempo. Todo 

mundo sabe da grande capacidade que era a secretária Cassanta. Então, parabéns a você que está 

executando essa grande ideia. E ouvindo as palavras do meu colega Ibanez: é verdade, colega 

Ibanez. Como tu diz, pede o melhor para Capão do Cipó e, muitas vezes, aprovam coisas que não é 

preciso pro Capão do Cipó.  Prova disso foi essa criação desse cargo criado pra  Secretaria de 

Saúde. Coisa que eu fui secretária e sei que não precisa, por que tem o pessoal trabalhando lá, já tem 

gente responsável recebendo pra isso. Então assim ó, eu quero deixar bem claro, aproveitar que tem 

pessoas, hoje, que eu quero que escute, que estão aqui e outras que vão ouvir em casa, que a minha 

boca ninguém cala. Não com promessa de emprego pra parente, pra amigo, pra cunhado, não sei pra 

quê. E muito menos com promessas, que eu sei que tão prometendo, de vice, de  prefeito, de isso. E 

assim ó, por que, há um tempo atrás, há...um mês atrás, essa Sessão era diferente. Então as 

pessoas, às vezes, se deixam levar e se deixam iludir, e a verdade vai embora. Era isso e eu devolvo 
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a palavra à Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Presidente, 

começo falando dos onze por cento, que o Governador Tarso deu aos professores, que o Jaque faz 

dias que reivindica. E cumprimento o amigo Luiz, em nome do Luiz todos os colorado, pela conquista 

do campeonato, Luiz. Seu Daito, as cargas de pedras eu já encaminhei, já falei hoje de tarde, quero 

ver o quê que vai acontecer. A partir de segunda-feira, lá na escola Macedo Beltrão, um curso de 

construção de estufas. Quem quiser participar tá lá, tem doze vagas como construir uma estufa.  Tem 

gente...tem vagas lá, e quem for lá, tem almoço.Erico, na eleição do Chicão, me chamou atenção que 

ele fez, agora não me lembro se foi seiscentos ou  oitocentos votos, em Bento Gonçalves. Votos de 

Santiago, pessoas que tão lá. Eu...o filho da minha mulher, tá lá. Uma cidade com cinquenta mil 

habitantes, com uma estrutura que tem Santiago, e não segura seus jovem. Nós, Erico, uma vocação 

agrícola aqui. E  eu concordo. Agora, as dificuldades pra segurar os nossos jovens, aqui, são 

imensas, são imensas...o jeito de segura os jovens aqui, entende? Eu veja lá, cada vez Erico, e não 

pense que eu não paro na frente de todos os meus alunos, lá, e me sinto...o que vai ser dessa 

gurizada amanhã? Graças a Deus tão  conseguindo fazer uma faculdade  aqui e outra ali. Nós temos 

uma agricultura tecnificada, que é nossa característica, a onde a mão-de-obra é pouco. Agora, 

concordo e acho que essa parte que...que você colocou assim ó, de que temos que fazer alguma 

coisa. Tem que ser feito. Já deveria, Erico, nestes dez, onze anos de...nós deveríamos ter feito, já 

avançado muito mais, em segurar jovem aqui. Não foi feito, tá em tempo de começarmos. Quando me 

referia ao partido, o partido tem que ser forte. Temos que ter partidos fortes. Temos que ser militantes 

partidários. E quando eu disse, Erico, que nada está acima dos partidos, eu quero dizer que ninguém 

é maior que...maior do que o partido. Agora, evidentemente, e eu...e vocês testemunha, quem tá me 

escutando em casa, da importância da união pra que...se conseguir alguma coisa dentro do 

Município. Por que, se não tem união, não tem... não se vai a lugar nenhum. E, colega Regina, pode 

um documento ir e não ficar nem uma cópia, que nem a senhora disse, que foi todos os documentos 

do...da questão do...do processo  seletivo? Foi tudo pra...pra...pra  Santa Maria, não ficou nada 

arquivado na Prefeitura? Isso pode acontecer? Isso é certo acontecer? Lá na minha  escola, se eu 

mandar um ofício, fica uma cópia. Ainda mais os documentos de um processo seletivo, que foi 

embora. Foi pra...não sei pra onde, quadragésima, não sei qual é que é. Foi embora o documento. E 

aí  fica por isso. Eu não concordo com essas coisas. Muito obrigado, ficou dois assuntos pra próxima 

Sessão. Vocês que estão em casa compareçam na sexta-feira, no Carovi. Muito obrigado. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Senhor presidente e, 

rapidamente, quero que aqui fique o registro ao  secretário de Educação, pela excelente ideia,  pela 

excelente projeto de  instituir a banda, aqui no nosso Município. Fica aqui o registro deste vereador, 

não da oposição, mas de posições. Ah...eu até costumo dizer aqui...e...colegas, é importante que 

fique bem claro essas questões  político-partidárias, e pra te responder, Rodolfo, a questão dos...que 

você defende mais os...que acima do partido está o Município de Capão do Cipó, eu faço um 

questionamento: quantos técnicos estão, hoje, nas secretarias do Município? Quantos técnicos? Eu 

acho que eu tiro o doutor ali, que é  secretário  do Meio Ambiente, e ficamos por aí. Quantos técnicos, 
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se não são todos políticos? E esta é a grande dúvida. Eu acho que o técnico é muito importante 

porque   ele viabiliza.Tenho um recado a comissão de licitações, também, eles pediram: “Vereador, 

quando nos criticarem lá, fala bem certo e bem simples, coloque nossos cargos à disposição. Por que, 

se nós não estamos desempenhando um bom trabalho, lá na comissão de licitação, pode trocar. Mas 

aí vão ver que o problema não tá na comissão de licitação, tá em outros problemas”. Com relação aos 

problemas dos jovens, a gente...muito a comunidade  nos cobrava, e a gente vinha estudando esta 

questão, de implantar um projeto...a implantação de um distrito industrial no nosso Município. Nós 

protocolamos hoje, presidente, e gostaria que os colegas olhassem com atenção, da criação de um 

distrito industrial no nosso Município. Mas  não é mais um mero distrito, é um local de fomento para, 

também, um empreendedor local, aquele que quer fazer seu investimento aqui. Custeado pela 

administração, em troca de capacitações. Então essa é uma contrapartida, é um projeto que tem que 

inicia o debate. Então é importante isso. É...vai ser uma maneira, talvez, de um futuro, próximo, o 

nosso jovem tá aqui no nosso Município, vivendo com a sua família. Era isso, seu presidente, meu 

muito obrigado.  Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OFÍCIO N° 1348/2011, da Caixa Econômica Federal, comunicando 

crédito na conta vinculada ao contrato do Programa PRODESA, no valor de R$ 292.500,00 (duzentos 

e noventa e dois mil e quinhentos reais). OFÍCIO DA SECRETARIA DA FAZENDA, enviando Tomada 

de Contas do Presidente do Legislativo Municipal de Capão do Cipó – Exercício 2010 e Parecer do 

Controle Interno, ambos para serem enviados ao TCE-RS até o dia 30/06/2011. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 017/2011, dos vereadores Erico Rosado, Jairo Charão, Jaques Freitas e Regina 

Weidmann ao prefeito municipal.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 018/2011, dos vereadores Erico 

Rosado, Jairo Charão, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao prefeito municipal. PROJETO-

SUGESTÃO 002/2011, do vereador Antonio Jardim, que “Faculta à pessoa idosa a vacinação em seu 

domicílio, durante as campanhas realizadas no município de Capão do Cipó – RS, e dá outras 

providências”. PROJETO-SUGESTÃO 003/2011, do vereador Antonio Jardim, que “Determina a 

afixação da frase ‘Respeite o idoso, um dia você será idoso também’, em todas as repartições 

públicas da Prefeitura e concessionárias do Serviço Público Municipal”. INDICAÇÃO 038/2011, do 

vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal.  INDICAÇÃO 039/2011, do vereador Antonio Jardim 

ao prefeito municipal. OFÍCIO 087/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 014/2011. OFÍCIO 089/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de 

Informação 012/2011. OF. N° 195/2011, do Presidente da Comissão de Fiscalização da RST 377, 

informando que na Audiência Pública do dia 12 de maio de 2011, foi solicitado ao DAER a definição 

de quando serão retomadas as obras da RST 377 e, se não obterem resposta até o dia 19 de maio de 

2011, haverá mobilização e manifestação pública com o fechamento da referida RST. MOÇÃO 

010/2011, dos vereadores aos familiares de Olívia Carneluti Marzari. PROJETO-SUGESTÃO 

004/2011, do vereador Érico Rosado, que “Sugere ao Executivo Municipal a criação do Distrito 

Industrial no Município de Capão do Cipó – RS, e dá outras providências”. Após o senhor presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 031/2011, do Poder Executivo, que 
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“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2011”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 032/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova 

redação aos dispositivos da Lei n° 013/2011 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 017/2011, dos vereadores Erico Rosado, Jairo Charão, Jaques Freitas e 

Regina Weidmann ao prefeito municipal, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador Jaques 

Freitas  a favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereador Ibanez 

Garcia contra, vereador Diego Nascimento contra, vereador Antonio Jardim contra, vereador José 

Rodolfo de Brum contra, portanto o Pedido de Informação ficou empatado, sendo desempatado pelo 

senhor presidente que votou contra, ficando o Pedido de Informação reprovado por 05( cinco) votos 

contra e 04(quatro) votos a favor, após debates entre os vereadores.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

018/2011, dos vereadores Erico Rosado, Jairo Charão, Jaques Freitas e Regina Weidmann ao 

prefeito municipal,vereador Ibanez Garcia contra, vereador Diego Nascimento contra, vereador 

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

vereador Erico Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, vereadora Regina Weidmann a favor,  

portanto o Pedido de Informação ficou empatado, sendo desempatado pelo senhor presidente que 

votou a favor, ficando o Pedido de Informação aprovado por 05( cinco) votos contra e 04(quatro) votos 

a favor, após debates entre os vereadores. MOÇÃO 010/2011, dos vereadores aos familiares de 

Olívia Carneluti Marzari, aprovada por unanimidade.  Após o senhor Presidente convida a todos para 

a próxima Sessão que será dia 24/05/2011,  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, 17 de maio de 2011. 

 

 

 

 

 


