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ATA N° 18/ 2011 (Ordinária) 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 17/2011, da Sessão Ordinária 

do dia 17/05/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente chama os 

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

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite senhor presidente, boa noite meus 

colegas vereadores, comunidade que se faz, aqui, presente. Ah...em primeiro lugar, eu gostaria de 

comentar alguma coisa a respeito da janta que foi feito lá no Carovi, sexta-feira em homenagem ao 

Dia das Mães. Ah...quero dar os parabéns às pessoas que organizaram a janta. Tava maravilhosa, 

casa cheia, uma apresentação maravilhosa feita pelas crianças da Escola. E a gente sentiu, assim, 

que a comunidade do Carovi, principalmente quando é evento do colégio, homenagem às mães, o 

povo participa mesmo. Então tava muito bonita e eu quero deixa registrado aqui o meus parabéns às 

pessoas que organizaram aquele evento. Ah...segunda coisa, eu queria fazer alguns comentários, 

aqui nessa Casa, a respeito da Secretaria da Saúde. Eu não estou avaliando, quero deixar bem claro, 

que eu não estou avaliando o trabalho da nova secretária. Até por que, nem poderia, nem deu tempo 

dela coloca a casa em ordem, ainda. Mas eu tenho que falar, por que, enfim, a gente é vereadora, a 

gente escuta bastante a comunidade, o pessoal nos liga. E a queixa é a mesma de sempre. Falta de 

exame. O pessoal chega pra consulta, não tem mais ficha. Inclusive hoje, até o vereador Jaque, ele 

vai comentar depois também, foi lá pra pegar uma ficha pra...não sei que pessoa lá, chegou lá meio-

dia, já não tinha mais. Eu sei de pessoas que chegaram onze e meia pra pega ficha, pra consulta pela 

parte da tarde, não tinha mais. Então eu quero que fique registrado aqui que eu tenho certeza, que 

essa nova secretária, de uma maneira ou de outra, ela vai resolve esse problema, por que ela tem 

uma ajuda de uma pessoa que extremamente competente e entende desse setor. A área da saúde é 

o forte dele. Então eu espero que a administração dê força, e dê apoio, e dê, como é que eu vou dizer 

assim, me ajudem a...aqui a parte financeira da secretaria da Saúde, nem que tenha que faze um 

remanejo entre as secretarias. Por que a secretaria que mais precisa, eu acho, que não tem hora pra 

ocupa determinado dinheiro, eu acho que é a saúde. Eu sei que a Secretaria de Obras precisa 

bastante, também, mas a saúde eu acho que é essencial no nosso município. inclusive, até, foi 

comentado, hoje, numa roda de pessoas que a saúde aqui do Capão do Cipó, se não for tomada 

uma...uma providência, que eu creio que vai ser tomada por essas pessoas que tão administrando, 

hoje, a Secretaria da Saúde, é que tá virado que nem o SUS de São Paulo.  Então, a gente...é uma 
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realidade, aqui tá ficando ruim. Imagina nós, com um município de três mil e poucos habitantes, as 

pessoas vão lá, não consegue? Tem um caso até, que parece que a pess...um pai foi pra Promotoria. 

Então que fique registrado aqui, e eu quero deixa claro que eu não estou avaliando o trabalho da...da 

Lisiane. Lisiane, eu acho que é o nome dela. Até por que não...nem deu tempo. Ah...também, me 

ligaram lá do Carovi, pra pedir...aproveitar que o secretário de Obras tá aqui, pra arruma a estrada 

que vai pra fazenda do seu Célio. Inclusive ela me ligou, de novo, dizendo que sexta-feira foi 

mandado uma retro lá, mas que não ficou bem, não...não por...ah...falta de capacidade do...da pessoa 

que tava...do maquinista. Mas eu acho que tá no...ele fez um pouco rápido, por que ele, eu acho que 

teria que trabalha no asfalto, aqui na cidade. Eu não sei como é que é isso aí. Mas, então, ela pediu, e 

eu tô aqui colocando, que dê uma atenção maior aquela estrada, secretário de Obras. Até por que ali 

entra o transporte escolar, e aqui tá o coordenador dos transportes, também. E ela disse que, quando 

chove, nas baixada fica bem cheio e o transporte não entra lá pra busca as crianças. Então pedi pra 

administração, nem vou dizer que seja enviado ofício, por que os responsáveis estão aqui, ambos, 

secretário de Obras e do Transporte. Pra que vocês olhem com atenção essa estrada lá, que vai pra 

fazenda do seu Célio. Ah... e eu comentei, antes, com o nosso presidente aqui dessa Casa, e falei 

com o...o vereador Rodolfo, que é o representante do governo, e coloquei, pra ele, a respeito da 

minha preocupação, da minha grande preocupação com a Assistência Social. Eu solicitei, coloquei 

pra ele que fosse agendado uma reunião com o prefeito Osvaldo Froner, pra que a gente tome uma 

providência. Assim, ele como prefeito, ele vai ter que fazer alguma coisa. Por que a Assistência 

Social, ela não tá indo bem. Também não tô avaliando o trabalho do Dário, por que acho que 

não...acho que...falo que é trinta dias que ele tá de secretário. Agora, Capão do Cipó, está previsto 

pra perder algum programa. Imagina, vocês, se for o Bolsa Família? O senhor Presidente passa os 

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

vereadora, secretário, público presente. Boa noite a todos. Começo dizendo, vindo aqui nessa 

Tribuna, me passaram uma informação mal, e não me cai pedaço nenhum, vim aqui nessa Tribuna 

pedi desculpa a uma pessoa que se chama Fernandão. Trabalha lá na...na Prefeitura, e veio...me 

passou os papel que eu falei dele...da Kombi, aqui. O mínimo que eu podia faze, é vim nessa Tribuna 

e pedi desculpa a ele. Não me cai pedaço nenhum. Eu acho que, se eu errei eu vim pedi desculpa, ele 

aceita se quise. Mas, tenho certeza, que eu falei com ele, ele aceitou as minhas desculpa. E vou dize 

o seguinte: não falo mais sem ir a fundo. Eu fui a fundo pra sabe das coisa lá, fiquei sabendo que ele 

tá fazendo um ótimo trabalho. No almoxarifado, ele boto as coisa em dia, que não...que não tava 

legal, era tudo atirado. Tá tudo em dia, tudo em prateleira. E taí o secretário, que pode confirma 

sim,ou não. Então não me caiu pedaço nenhum vim aqui. Eu acho que se o ‘cara’ erra, o mínimo que 

pode faze é pedi desculpa. Então, tá pedido em público, pela essa nossa rádio Cipoense, aqui, 

97.9...ponto sete é...é no...87.9. E dizer o seguinte, essa rádio aqui, muita gente dizia que não, até 

ficou...o colega mesmo, o Ibanez, se arrependeu de não ter colocado, né colega? Nos últimos seis 

mês, que era um ano de eleição, a repercussão que deu. E eu não me arrependo de ter colega...de 

ter colocado, dito que ia coloca uma rádio, nem que fosse...qual é que fosse...nem que tivesse que 
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paga. Está aqui, não tá cobrando nada, tá passando os nossos trabalhos. E era isso. Eu queria 

agradece a vocês da rádio, que vem aqui, todas as terças. Muito obrigado vocês vim aqui faze esses 

trabalho, pra nós. Grava e passa as nove horas pro pessoal. Sobre o posto de gasolina, hoje o 

pessoal veio me fala que...o seguinte: faleceu...quando falece pessoas aqui no Cipó, e... o pessoal 

tem que até pedi gasolina emprestada aos domingos de tarde. Tem dois posto de gasolina. Isso aqui 

é uma cidade, cara. Acho que nós vamos te que faze alguma coisa. O...o...fala com o pessoal do...o 

dono do posto, pra pega e...e, não vô dize que pegue o ‘cara’ que trabalha a semana inteira, vai fica o 

sábado e domingo, também. Mas arruma uma pessoa pra faze esse trabalho aí, de domingo, o 

mínimo um tinha que fica aberto. Quando tem que corre pra algum lugar, tu já penso a pessoa doente, 

te que abastece o carro, não te o...não te gasolina de domingo de tarde. Isso é...é brabo aqui pra nós, 

pra nossa cidade. E dizer, Rodolfo, parabéns pela festa no Carovi. À você e a todos que ajudaram 

naquela janta. Eu nunca vi um coquetel de doce daquele tipo, que não tinha como prova todos. Não 

tinha como prova todos. Não existia como. Encheram uma mesa de ponta a ponta. Uma coisa 

maravilhosa. O pessoal do Carovi está de parabéns que foi uma ótima...uma ótima janta. Óia, fazia 

muito tempo que  não tinha uma janta daquele padrão. Muito bem. Então tá...era isso, devolvo a 

palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM (PP): O vereador fica com quatro minutos  e dez segundos, pois cedeu 

cinquenta segundos de seu tempo regimental ao vereador Ibanez Garcia. Quero saudar aqui, o 

senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que se faz presente, secretário de Obras, 

do município, Henrique Nasci...Henrique Lima, né. Secretário...coordenador do Esporte e Turismo, do 

Capão do Cipó, que tá desempenhando um trabalho, também, exemplar aqui no nosso Capão do 

Cipó, a pessoa do Adair. A gente tem acompanhado. É um pecado que, as vez, falta tempo, né Adair, 

pra gente segui junto com você...é..no trabalho que você tá fazendo pela Secretaria de Educação, 

juntamente com secretário lá. E pelas crianças do nosso município. Mas, portanto, a gente teve em  

reunião, agora, com o secretário de Obra e os senhor prefeito municipal. Nós queremos, já, tranquiliza 

o pessoal dos assentamento, né secretário, que estão ansiosos pra recebe o seu encascalhamento, 

até a sua propriedade, a sua ligação com a...com a estrada geral, e nós vamos conclui, agora se Deus 

quise aí, o que tem que se faze aqui na cidade, com a...com o nosso asfalto aqui, e vamos se desloca 

para os assentamento, fazer tudo como é merecido essas pessoas do assentamento, em conversa 

que nós tivemos com o secretário de Obras, que tá aqui nos visitando hoje, e, também, com o prefeito 

municipal. A qual lá no Entre Rios a gente agradece o secretário de Obras pelo serviço que está 

sendo executado, lá, pequeninhos reparos que tá faltando, né secretário. Imediatamente, durante aí, 

três, quatro dias o secretário, tenho certeza, que deixa muito bom a estrada do Entre Rios. E, fala da 

Escola do Entre Rios, também, que o cercamento do pátio que tá ficando de qualidade. Por que, olha 

Adair, estou feliz da vida, a comunidade está feliz da vida, a professora feliz da vida, pela melhoria 

que está...é... a Escola do Entre Rios, né. Olha, principalmente, já  a quatro anos atrás, aqui, eu 

solicitava muitas coisas pro Entre Rios, até que, certamente, muitas vezes a criança vai se 

desgostando, vere...ex-vereador Luiz, quando não tem uma benfeitoria na comunidade, por que vê 



0294 

 

nas outras escolas, como na Escola Júlio Biasi, aquilo tudo. Então a pessoa...a criança, as vez, fica: 

“Ah, mas eu vou estuda numa escola maior, por que lá tem isso, lá tem aquilo”. Por que na escola 

pequena não tinha. E, graças a Deus, hoje,  a escola Padre Nóbrega conta com um refeitório de 

qualidade, que o...antigamente os alunos tinham que faze a merenda sentados na calçada, por que 

não se tinha um refeitório e muito menos uma mesa. E a gente apresentou aqui nessa Câmara, já lida 

pela secretária da Câmara...é...”Faculta a pessoa idosa a vacinação em seu domicílio, durante as 

campanhas realizadas no município de Capão do Cipó, e dá outras providências”. Isso é muito 

importante para o idoso, né. “Determina-se a afixação de frase “Respeite”...é...essa aqui é...”Faculta a 

pessoa idosa a vacinação em seu domicílio, durante as campanhas realizadas no município de Capão 

do Cipó, e dá outras providências”. “Determina a afixação de frase ‘Respeite o idoso, que um dia você 

será idoso, também’, em todas repartições públicas da Prefeitura e concessionárias de serviço público 

municipal”. Isso é muito importante quando a gente olha pra uma frase...é...fixada num mural, ou até 

mesmo, as vezes, numa porta, ou numa parede: “Respeite o idoso”, né? Que bom que um dia nós 

poderemos ficar idoso, também, né? Solicito a Secretaria de Assistência Social que faça a pesagem 

das crianças em toda a área do município de Capão do Cipó, pois não temos difícil a...transporte, até 

a cidade, pra se chegar, pra faze a pesagem. A assistência social, a secretaria da...da Saúde, do 

município, que providencie um carro e pessoas pra faze esse itinerante, em todo o município de 

Capão do Cipó, pra que não venha uma pessoa, uma mãe, perde o seu Bolsa Família por não ter 

acontecido a pesagem. Então isso é uma preocupação minha, e eu acredito que o Bolsa Família teve 

um grande aumento, né. Então isso aí, muitas pessoas, as vezes, vivem, senhor presidente, com o 

Bolsa Família, né. Então eu peço, encarecidamente, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria 

do Posto de Saúde, que providencie, né, esse...a pesagem das crianças nas comunidades do interior. 

Senhor presidente, meu tempo que resta eu passo ao meu pre...é...colega vereador, Ibanez, né. E até 

terça que vem, aqui na Câmara de Vereadores. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao 

vereador Ibanez Garcia. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público aqui 

presente, funcionários públicos, secretário de Obras e presidente do nosso Partido Progressista, seu 

Luiz Henrique Lima, demais pessoas. Boa noite a todos, e, principalmente, a nossa rádio Cipoense. 

Primeiro lugar, começo falar, um pouco, da saúde. Sempre, todas terça é a mais batida, é a Secretaria 

da Saúde. A gente sabe que os médico sempre tem um contrato, e sempre atende quinze ficha de 

manhã, ou, talvez, quinze de tarde. Médico a gente sabe que não é de hoje. Isso vem de tempo que 

tem esse problema no Posto de Saúde. Não é de hoje e nem de agora que vai muda. Mas, com 

certeza, o nosso secretário, juntamente com o nosso prefeito, vamo rever aí, vamo senta, vamo vê o 

que pudemo faze pra melhora o atendimento no nosso Posto de Saúde. Nós temo ambulância 

buscando as pessoas doente em casa. O único município que faz isso é Capão do Cipó. A gente...as 

vans levando os paciente. Tá...tá bom as coisa. Não tá tão ruim como a gente pensa que...por boatos, 

que a gente vê que tá. Temo a secretaria da...de Obras, ótimo trabalho, Henrique, parabéns. 

Educação, excelente trabalho. Tem secretarias que a gente tem que rever. Senta, vê o que tá 
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faltando, ajuda, vê o que tá faltando pra...nós chega...Todo mundo, como se diz, todo mundo não vai 

ser agradado como tem que se. Nem Jesus Cristo contento todo mundo. Mas, com certeza, 

noventa...oitenta e cinco, noventa por cento, nosso povo tá bem atendido no nosso município. 

Também, gostaria de deixa aqui ao secretário, que tá aqui. Eu falei pra ele, hoje, que seja colocado 

uma lâmpada em frente a propriedade do senhor Ataíde Nascimento, ali na Rua Juvenal Garcia. 

Também o seu Vernei, ali quem vai a Inducalca, ali. Ele recebeu uma terra ali de...de heran...de...da 

sucessão ali. Tem que faze uma rampa ali, que seje colocado uns quatro tubo de vinte, pra ele. Pra 

ele pode ir pro campo dele, bem na curva do...ali perto do...chega no seu Pedro...Pedro Zucoloto, ali. 

Bem ali na curva, que seje feita essa entrada, que ele precisa entra no campo dele, e não tem 

condições de...Peço ao secretário a hora que ele pude, faze esse servicinho pra ele, ali. Também 

ontem, juntamente com todos os vereador, aqui, tivemo uma reunião com o presidente da 

ACAMVALE, com os prefeitos de várias regiões, secretários, enfim, funcionários, pra tratar assuntos 

da nossa Consulta Popular. A gente...debatemos vários...como se diz, assuntos sobre a 377, e das 

emendas que tão atrasadas pra vim pra o nosso município. Então o nosso presidente, que é o Ibanez, 

eu, juntamente, sou apenas vice. A gente tá preocupado, o governo não passa as verba pro nosso 

município. E, com mais certeza, ali pelo dia dez de agosto, nós temo outra...outra eleição da Consulta 

Popular, e, como se diz, a gente tem recurso de dois mil e três, que, ainda, não foi repassada a verba 

pro nosso município. Então, a gente tem que, o quanto antes, toma atitude e vê o que tem que faze, 

pra que o nosso município receba essas verba. Então o resto dos minuto aí, cedo ao vereador Ibanez 

Garcia dos Santos. 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, só quero lhe comunicar que eu tenho um minuto do vereador Jairo, 

presidente. Caros colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, secretários, ouvintes da Rádio 

Cipoense FM, a nossa saudação. Presidente, onte, na parte da manhã, tivemos uma reunião muito 

importante, aqui no município. Estava aqui presente o presidente do...do COREDE Vale do Jaguari. 

COREDE é o Conselho Regional de Desenvolvimento, o qual o colega Ibanez faz parte. E tratamos, e 

debatemos vários assuntos, onde tavam presentes prefeitos e vereadores de várias cidades do Vale 

do Jaguari. Entre os assuntos mais importantes, e que nós questionamos, é que todos os anos nós 

votamos e escolhemos prioridades, colega Rodolfo, e as obras não vêm, digamos assim, ou vêm 

muito devagar. Sendo que foi relatado aqui, presidente, que nós temos verbas pro município de 

Capão do Cipó, desde dois mil e três, atrasadas. Então isso foi colocado, e eles, inclusive o 

presidente do COREDE pediu que nós elegêssemos quais são as prioridades para efetivar o 

pagamento aqui no município. Qual é as principais obras. Mas o assunto mais importante, que eu 

achei aqui, foi a nossa RS 377, tchê. O problema que é a RS, hoje. É uma obra que já foi...já passa 

por três governadores, agora é o quarto, por que ela começou no governo Olívio Dutra, e até agora, 

sem solução. Qual foi a sugestão do...do presidente do COREDE? Que todas as empresas, entidades 

sociais, autoridades públicas, que fazem parte, que se envolvem, junto com o Vale do Jaguari, ao 

redor da 377, montassem um...um documento reivindicando a conclusão da RS 377. Esse documento 



0296 

 

vai ser entregue dia dois de junho, se não me engano. Mas eu fiz um questionamento ao presidente 

do COREDE, e eu sou muito favorável ao movimento. Eu acho que essa obra já demorou demais. 

Que nós deveríamos, todos os municípios, no mínimo um ônibus, por cada município que faz parte da 

377, ir a  Porto Alegre no dia da entrega desse ofício. Convoca, não só as autoridades públicas, mas, 

também, as...as empresas do município, a comunidade do...que faz parte, cada região, e fosse a 

Porto Alegre, junto. Se nós tivéssemos um ônibus, lá presente, de cada município que faz parte, 

começando de Ijuí, Augusto Pestana, Jóia, Santiago, Unistalda, todos os municípios do Vale do 

Jaguari, e fossemos até Alegrete, pessoal, eu tinha certeza que o...vice-governador, que hoje é o 

responsável pela Secretaria de Obras mudasse o discurso. E eu cito um exemplo bem simples. A Via 

Campesina, que defende os pequenos agricultores, estava lá em Porto Alegre, numa manifestação, 

discutindo a questão dos problemas das dívidas dos pequenos agricultores, e o governador Tarso 

Genro, foi lá em cima do palanque discursa, e rever as possibilidades de...de perdão das dívidas dos 

pequenos agricultores, e até mesmo renegociação. O que nós defendemos, senhores, com todo o 

respeito a comissão da 377, só estão enrolando as pessoas. Somente isso. Tenho certeza que nós 

chegasse com as empresas, levar as empresas aqui do município, por exemplo, que envolve quantas 

cooperativas, quantas empresas que dependem do frete pra escoar a sua produção, de Ijuí a 

Alegrete, uma obra inacabada, senhores. Então essa é a nossa ideia. E o coordenador, o professor 

Clóvis, ele optou até o seguinte: “Não, vamos enviar o documento. Se não vier, aí nós vamos paralisar 

a 377”. E eu mesmo defendo eu deveríamos ir a Porto Alegre, lá, tchê. Nós chegasse lá com 

quinhentas pessoas, eu duvido que não nos recebêssemos. Se nós não mostrarmos que as pessoas, 

a comunidade tem interesse na obra, senhores, eles vão sempre nos enrola. Com todo o respeito. 

Nós temos muito longe do governo. Vocês olhem as estradas, quem vai a Porto Alegre, de Santa 

Maria pra frente, olha a qualidade das estradas. E por que isso? Por que a pressão tá mais perto. Se 

reúnem, debatem muito mais perto. Adiante de Santa Maria, tem a colônia...a...a 4ª Colônia, e é um 

exemplo disso. Quando um município pede uma reivindicação, vão todos juntos a Porto Alegre, e 

fazem uma espécie de parlamento e, onde discutem, e reivindicam. Nós, infelizmente, aqui na nossa 

região, é um por si e Deus por todos. Parece uma concorrência. Com todo respeito aos municípios da 

região, aqui. Mas ninguém luta junto. Então assim, isso foi discutido aqui, ontem. E o prefeito de São 

Vicente lançou essa ideia. Devemos lutar juntos pelo nosso município. Então, presidente, era isso, 

presidente, e  volto no meu tempo de...vou ter que me ausentar, sair as sete horas, presidente. Peço a 

sua...a...a permissão de Vossa Excelência e dos demais colegas, que tem uma reunião em Santiago, 

hoje. O senhor presidente diz: Não tem problema, pode ir. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): O vereador fica com oito minutos e vinte segundos, pois o vereador Antonio 

Jardim lhe cedeu 50 segundos, o vereador Diego Nascimento lhe cedeu um minuto e o 

vereador José Rodolfo de Brum lhe cedeu um minuto. Presidente da Câmara de Vereadores, 

colegas, colega vereadora. Quero cumprimentar aqui a 87.9, que leva ao ar a transmissão da Câmara 

de Vereadores, o ex-vereador Luiz. Quero cumprimentar o meu primo Evandro, diz ele que pela 

primeira vez, seu Luiz, ia vim à Câmara de Vereadores. Tomara que leve uma boa imagem dos 
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vereadores que ele elegeu. O seu Valdir, o Ricardo, o meu presidente do Partido Progressista, o 

amigo Henrique. Fico feliz, Henrique. Tu sabe que eu tinha um aperto no peito de tu não vim mais 

nessa Sessão. Te digo como amigo e como a pessoa que tu é. Então eu fico feliz de tu retorna a esse 

Plenário, e tá aqui junto a nós, que é o teu lugar. Tu foi, teve uma ótima passagem, né seu Luiz, junto 

com nós na Câmara de Vereadores. Então a gente nunca esquece das pessoas que deixaram algo 

que fizeram pela comunidade do Capão do Cipó. E tu é uma pessoas dessas. Ao jornal, também, A 

Folha, o Giovani, e os funcionários, o seu Paulo e outros funcionários da administração municipal, que 

nos dão a honra. E obrigado aos colegas vereador, pela cedência do tempo de vocês. Meu colega 

Rodolfo, tenho que justifica a minha ausência naquela comunidade do Carovi, por que tive uma 

expressiva votação. Mas quero te coloca o motivo, mas sei que aquela comunidade tá em boas mão. 

E eu confio no senhor, pelo seu trabalho, a sua dedicação e o que o senhor fez pela sua comunidade. 

Tenho certeza disso. Que estava numa audiência, em Porto Alegre, com o prefeito Froner, e onde foi 

tratado, meus colegas, em nome de todos vocês, a reivindicação incansável do prefeito Froner, pra 

consegui o ginásio do Carovi. E o governo disse, pessoalmente, ao prefeito Froner. Vereador Jaques, 

fico feliz do teu...nosso governo, né vereador Jaques, que, em noventa dias, ele tem uma solução, 

vereador Rodolfo, pra comunidade do Carovi, do ginásio de esportes. E eu torço juntamente com 

todos vocês, por que aquela comunidade merece, vereador Rodolfo, a sua...a sua escola, um grande 

empreendimento, que é o ginásio de esportes da comunidade do Carovi. A gente torce que o governo 

libere, o projeto tá pronto, aprovado, só falta a liberação do dinheiro, colega Rodolfo, pra ser 

implantado o ginásio lá do Carovi. E a notícia, colegas, de ontem, da reunião, obtida nessa Casa. 

Quero agradece a cedência ao presidente da Casa, presidente Sergio. É que, lá no orçamento das 

quarenta e sete obra do Estado do Rio Grande do Sul, não se encontra a RS 377. Ela é uma obra 

concluída. E essa é a preocupação dos colegas vereadores, que...que houve esse relato na Câmara, 

ontem, colegas vereadores, que essa obra está concluída e aprovada. Não tem mais o que ser feito. 

Então se nós não toma uma decisão, nobres colegas vereadores, juntamente com o prefeito 

municipal, Santiago é a região, certamente nós seremos os mais prejudicados, eu disse, ontem, nessa 

Casa. Por quê? Por que nós dependemos da RS 377, né seu Paulo, todos os dia, a área da saúde. 

Então nós seremos os mais afetados. Então a gente espera, com a grande mobilização, vereador, e 

tenho que antecipa, que foi recebido um ofício, hoje, vereadores, aqui por mim, pelo prefeito 

municipal, e ele me passou à mão, que terá uma reunião em Porto Alegre pra trata das rodovias 

Estaduais e  acessos, dia vinte e seis. Nós temo tentando, com o seu Clóvis, pra antecipa, já que essa 

reunião é com o governador do Estado, uma audiência pública com ele, dia vinte e seis, agora, depois 

de amanhã. Pra ver se encaixava juntamente com o COREDE e COMUDE, e os ve... e os...as 

Prefeitura, nessa audiência tenta. Mas eu não consegui hoje, nem o prefeito municipal, fala com o 

presidente do COREDE Vale do Jaguari. Então eu não teria, hoje, uma solução pra dá a vocês. Mas, 

certamente, se houve uma decisão, certamente comunicaremos todos os vereadores, aqui dessa 

Casa. Entre outras reivindicações, colegas vereadores, eu, a minha pessoa entreguei um ofício, 

presidente do Partido e secretário de Obras, ao deputado Pedro Westphalen, reivindicando junto a 
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Secretaria do Estado, um veículo, nem que seje em sistema de comodato, seminovo, pra atende a 

sua Secretaria e a Secretaria de Saúde do município do Capão do Cipó. Foi dois ofícios, levados a 

esse vereador, entregado e protocolado, junto ao deputado Afonso Hann, e junto ao deputado Pedro 

Westphalen. Outra reivindicação, que até eu tenho eu dá os mérito, que chegou um ofício, é dum 

projeto Casa Solidária, em destaque na Comissão de Cidadania, da Câmara da...é...da Assembleia 

Legislativa, pra reaver  a abertura dos albergues, do...do deputado Afon...Adolfo Brito. Eu acho muito 

importante, e...e coloquei, inclusive, ao Pedro Westphalen, a possibilidade de nós...é...por que é...é 

muito importante pro Capão do Cipó, esses albergues. Pra toda a região é importante, né seu Luiz? 

Que sai daqui, vão a Porto Alegre, e muito não tem onde fica. Então parece que tem um projeto, 

colegas vereadores, na Assembleia Legislativa, pra ser votado, para que reative a abertura dos 

albergues. Quero, aqui, colegas vereadores, a respeito do comentário feito aqui a essa Casa, e até eu 

me pronunciei na Sessão passada, a respeito da saúde. Eu continuo com aminha posição a respeito 

da saúde do Capão do Cipó. Eu acho, pra mim, e, certamente, pra muitos cipoenses, que a melhor 

saúde do Estado do Rio Grande do Sul, secretário de obras, Henrique Lima, o que se faz, Paulo, tu é 

um funcionário, sabe o que vocês correm todo dia. O que se fazem no Capão do Cipó, eu posso ter 

certeza que não se faz em nenhuma cidade da nossa região, o atendimento, hoje, prestado pela 

Secretaria de Saúde do Capão do Cipó. Digo mais a vocês, colegas, a gente sabe que exame foi 

triplicado desde que o Renato assumiu essa Secretaria. As mamografia foram aumentada. Os exames 

e internações foram aumentados. Se busca em casa e se leva em casa, no Capão do Cipó. Que não 

se vê em lugar nenhum da região, o que se faz na Secretaria de Saúde do Capão do Cipó. Claro que 

tem coisa a se faze, claro. Concordo com vocês. Mas isso, gente, eu digo pra vocês, que não 

acontece dentro da Secretaria de Saúde do Capão do Cipó. Acontece em qualquer posto do Estado, e 

houve reivindicação dos vereadores pra se contrata mais médico. Mas tem que sabe se a Folha 

comporta os mais médico pro Capão do Cipó. Então hai necessidade, sim, mas eu acho que a saúde, 

ainda hoje, no Capão do Cipó, não deixa a dejeja a ninguém. Eu que é a melhor saúde que nós temo, 

é no nosso município, colega vereador Jardim, Rodolfo, Diego. Tenho certeza que, ainda, é a melhor 

que tem. A respeito, colegas, sobre as estradas, eu tenho que aproveitar, presidente, vários pedidos 

que foram feitos, tá ali a sucessão do finado Laudelino, fomo, hoje a tarde, vê as estrada. Fazendo 

com chuva. Baixo ó...de garoa, tava, hoje, as máquina. Tava atolando pra se faze as estrada. E eu 

tive o prazer de ir na Secretaria e pega o relatório, só de  pedra pra o...a comunidade cipoense ter 

noção do que é feito. Foi botado mais de trinta mil cargas de pedra, hoje, no município, espalhada por 

toda a região do Capão do Cipó. E, ainda, né secretário, se pede estrada e se pede cascalhamento. 

Eu acho que tá sendo feito bastante. Muito está sendo feito. Claro que não vamo faze tudo em quatro 

anos. Claro que não. Mas, certamente, continuarão fazendo as obras necessária pro Capão do Cipó. 

Quero, também aqui, colegas vereadores...deixo o meu tempo de liderança. Muito obrigado, 

presidente. 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, colegas vereadores, vereadora, munícipes que nos honram com as suas presenças. Em 
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especial a rádio Cipoense e o Folha Regional, que sempre nos acompanha. Eu começo aqui, senhor 

presidente, e foi bom, Ibanez, você coloca, até, da estrada ali do...da sucessão do...seu Laudelino. 

Que eu tinha feito um pedido de Indicação, né, ao secretário de Obras, que verificasse com carinho 

aquela estrada. Por que ali tem alunos, depende de transporte escolar, né, e esses dias quase um 

transporte virou ali, logo após o bueiro. E o seu Luiz até tinha me pedido que eu falasse aqui, pedisse 

que fosse encascalhada aquela estrada. Então fico feliz de sabe que o maquinário, hoje, está ali. 

Também, outra Indicação que eu fiz hoje nessa Casa, protocolado, pedido de um abrigo escolar, que 

seja direcionado a Secretaria de educação, um abrigo escolar ali na esquina do doutor Antônio, né. 

Antônio Jornada, aqui na Avenida Tancredo Neves, que ali são sete crianças que pegam o ônibus ali, 

dia de chuva tem que fica embaixo de um guarda-chuva. No sol quente, bem no relento. Então, nada 

mais justo de fazer um abrigo escolar ali, por que vai beneficia essas crianças que estudam na Escola 

Júlio Biasi. E, também, senhor presidente, outra Indicação, que a Secretaria de Assistência Social 

verifique a situação, lá no Entre Rios, do seu Áureo. Áureo Vicente da Silva, passa por sérias 

dificuldades, inclusive de moradia. A cada dele é horrível, chove que nem na rua. Ele precisa uns 

Brasilit, precisa umas tábuas, e, também, que seje feito um banheiro para aquele senhor e para a sua 

família. E nada mais justo que ceder aí uma cesta básica, periódica, pra ele, até ele pode se equilibra. 

Que as coisas não tá fácil por lá. Então que a Assistência Social, vá lá, verifique a real situação da 

família, faça um laudo social e destine esses materiais a esse senhor. Também, senhor presidente, eu 

fico triste aqui, indignado, e, também, com a preocupação da colega Regina sobre a Secretaria de 

Assistência Social. Sou parceiro pra isso aí, por que assumi essa pasta três anos e pouco, a 

Assistência Social. E hoje a gente vê, e dá pra compara o que era antes, e o que é agora. A 

Secretaria de Assistência Social, na verdade, de dois mil e nove pra cá, não fez a reprogramação, né, 

da...dos seus, como é, recursos destinados do CRAS, que cada final de, como se diz assim, cada final 

de ano, se sobra algum recurso, tem que faze a reprogramação. E isso aí, pelo que se nota, não 

aconteceu. O quê que vai acontecer? Acumula recurso, acumula recurso, não faz a reprogramação, 

uma hora dessas fecha o CRAS. E a preocupação, também, do Bolsa Família, que é a visita, né, da 

Secretaria da Assistência, nas localidades. A  gente fazia isso aí. Fazia as pesagem. Tinha o 

acompanhamento, e, hoje, pra se notar as condicionalidades, para que as pessoas do Bolsa Família 

não percam o seu Bolsa Família, não está ocorrendo. Então, é de urgência que seje tomado uma 

providência. E, como de fato, pedimos aos colegas aí, que marquem uma reunião com o prefeito. 

Vamo coloca pra ele, vamo conversa junto e soluciona esse problema, que não é nosso, é de todos. 

Não é só meu, é de todos nós, principalmente da pessoas que necessitam, que é o Bolsa Família, que 

traz muito benefício pra quem tem aluno na Escola. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. 

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

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

Senhor presidente, eu quero só fazer um pequeno lembrete aqui, que o Nenê ali do assentamento 

Nova Esperança, ele tá montando um pomar de citros, de bergamota, cento e cinquenta mudas. Diz 

que ele veio, falou na Secretaria, hoje. E inté ele me disse: “Jaque, fala lá, e fala pro secretário”. Se 
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quise faze uma parceira com ele, experimento, de algum outro tipo de mudas frutíferas. Que ele...ele 

já fez a adubação orgânica, que é tudo orgânico. Que o município plante lá, dez, quinze mudas de 

cada tipo, ele vai planta cento e cinquenta, e disse que vai até quatrocentas mudas no pedaço que ele 

tem. Por que o município fica lá pra experimento, pra dizer: “Aqui dá esse tipo de frutas”. Ele disse 

que ele cede a área, e ele disse que tá...que o secretário de Agricultura pense e vê se pode faze uma 

parceria com ele, ou que vá e plante, destine e ele disse que cuida essas muda. Desde pra...uma fruta 

pra um colégio, coisa, que depois pode tira. Não tem problema nenhum. Presidente o...o seu Claudio 

Dela Flora me falo do lixo que tem, jogam ali atrás do Posto de Saúde, do outro lado doa asfalto, que 

é dele. Diz que ele falo pro secretário do Meio Ambiente, esses dias atrás, que tinha dois cachorro 

morto, pediu pra...enterra, que fosse com uma retro lá e enterrasse, se fosse o caso. Por que ele tem 

umas vaca leiteira e a pastagem dele é ali. E ele pede pra essas pessoa, que bote o lixo na sexta-feira 

que o caminhão cruza. Não fique jogando na propriedade dos outros. Que fica até chato, atrás do 

Posto de Saúde, umas coisas daquelas. E ele vende leite. E ele disse: “Jaque, fala aí, pra mim, por 

que...” eu encontrei ontem, eu falei com ele. Ibanez, tenho uma coisa pra te fala, que tu me falo que 

foi no governo do Es...tu pode ter certeza, se o Tarso, o companheiro Tarso, prometeu esse ginásio, 

vai sair no...no Carovi. Por que nóis, aqui, não é fala do PT, mas nóis devemo obrigação pro governo 

do PT. O Rodolfo tá aqui, o único colégio, quando foi o Olívio Dutra, ele que assino o segundo grau no 

Carovi. O nosso acesso...a nossa 377, quem começou foi o Olívio Dutra. O nosso município, só nós 

existimo, graças ao Olívio Dutra. Ele que deu o canetaço. E, se o Tarso prometeu de faze o ginásio, tu 

pode ter certeza que vai saí. Não digo que sai hoje ou amanhã, mas vai saí. Secretário Henrique, é 

bão que tá aqui. Eu sempre digo a pessoa quando vem aqui, a pessoa quando assume, eu acho que 

tem que dá a cara pra bate. Tem que dá mesmo. Eu...eu fiquei indignado, tu como secretário, eu acho 

que tu tem que ter uma postura, e eu acho que, eu acredito que tu tenha, usa os nossos funcionários 

na nossas máquina. Nada contra o funcionário. Pode ser um bom operador de máquina, que tá 

fazendo o aces...o as...as rua aí. Mas nossos operador tão tudo parado. Fim de semana, sábado, 

nenhum trabalhou. Um ou dois, se não me engana. O resto era só da empresa. Pague umas horas. 

Use lá a tua força como secretário e pague uma horas pros ser...e pode ter certeza, que nós temo 

uma grande equipe de funcionário, e competente pra isso. E faça essas terraplanagem. Isso aí eles 

sabem faze. Eu acredito nisso. Eu também quero fala só um minutinho do Posto de Saúde. Eu fui 

hoje...eu vou dá uma sugestão. Que o Posto de Saúde cons...a...constrói dois banheiro mais, pra fora. 

Por tem pessoas que fica ali meio-dia, ou chegam de manhã. Ficam um tempo esperando, e não tem. 

E que cubra aquela área. Porque agora, geralmente, eles tão fechando meio-dia, e o pessoal que tá lá 

dentro, mandam sair pra fora e volta a uma. Ibanez, tu disse que tava bão. Eu acho que não tá bão. 

Dinheiro eu acredito que a Secretaria de Saúde tem. Sabia que o doutor Antônio ia pega férias, 

contrate um médico. Nem que pagasse trezentos reais a mais. Eu duvido que um vereador ia vota 

trezentos reais mais, num salário dum médico, por tempo indeterminado, um mês, dois mês, só pra 

ele vim. Eu acredito que...eu...e ficha, tem pessoas que chegou sete horas da manhã pra pega ficha 

de tarde. Não tinha, daí mandaram sai, ele voltou, mas daí a pessoa vai fica a manhã inteira 
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esperando: “Eu sou o primeiro aqui”, pra depois, de tarde, pega ficha. Tem pessoa que...eu fui pega 

uma ficha pra minha mãe, cheguei as dez hora, já era a nove. Dali uns dez minutinho não tinha mais. 

As pessoa tem que fica lá, todo esse tempo parado. Diz ó: “Eu vô...quero uma ficha pra de tarde”. É a 

número um, dá o nome lá, depois, na hora que abre o posto ele vai lá e pega a ficha. As pessoa ficam 

plantada ali, as vez nem toma o café, tem que fica meio-dia ali. É simples de resorve, as vez, o 

problema. Um senhor veio ali, de manhã, volto, depois quando chego ali não tinha mais ficha. Saiu 

brabo de lá. Lá do assentamento 14 de Julho. E ele tem problema, aquele ‘cara’, dá até ataque 

epilético. Saiu batendo boca lá de dentro. Então, tá errado. Meu muito obrigado, devolvo a...devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com quatro 

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

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que está aqui, presidente do meu 

partido. Satisfação, Henrique, você estar aqui, e o Adair. Seu Luiz, estamos aí, mais uma vez, 

Gremista, sempre, seu Luiz. Demais pessoas aqui da comunidade. E também, e, especialmente, 

saudamos quem está em casa nos ouvindo através da rádio 87.9, que leva, como disse o Sergio, 

colega Sergio, aquelas manifestações que nós fizemos, falamos, e que mostra um pouco do nosso 

trabalho, ou pelo menos, da nossa ação, o que nós fizemos. Sergio, colega Sergio, em seu nome eu 

agradeço a  todos...a Regina eu vou citar, por que foram poucos. Vereadora Regina, também, esteve 

lá no colégio. Esteve o Henrique, secretário de Educação, lá, o nosso vice-prefeito, e...o professor 

Neuso, que nos doou a vaca do churrasco, lá. Você, Neuso, que daqui a pouco vai estar nos ouvindo, 

obrigado, mais uma vez, daquela Escola. E na sua intervenção, que você fez lá, você disse, o 

professor Neuso disse,  que quando as coisas acontecem, ele ajuda. E saiba, professor, que no nosso 

trabalho, na nossa Escola, nós sempre tentamos...as coisas, fazer as coisas acontece. E aí, Henrique, 

eu quero...falando um nome, agradece você. O Fogaça, juntamente com o Serjão, da retro, a seu 

mando, evidentemente, tiveram lá na Escola carregando umas madeiras que nós precisávamos, e, 

hoje, mais uma vez, gentilmente, você mandou leva, tirando do serviço, por que você entende que 

tem um curso de construção de estufas que está acontecendo, e você esteve presente lá...fazer esse 

meio de campo, pra nós. Henrique, muito obrigado! E o Fogaça, por que sabe faze as coisas, nos 

ajuda. Eu ia comenta aqui, Serjão, colega Serjão, colega presidente, da história do Fernandão. Mas 

eu acho que o Fernando, você já fez o que tinha que ser feito. Parabéns pela sua atitude. Então, não 

é...não tem mais o que nós dizermos do Fernando, que tava esperando que nós comentássemos 

aqui. Concordo, e acho que nós deveríamos, até, faze, os nove vereadores, uma Moção, não sei 

como é, que nome que se dá, que o posto de gasolina, pelo menos um, fique aberto no final de 

semana no Capão do Cipó.  Eu acho que nós, tem que sair um documento, aqui da Câmara. Não sei 

se nós podemos exigir, mas o tom deveria ser esse. De exigência, da abertura do posto de gasolina. 

É...lá na Escola, está acontecendo a... o curso de construção de estufas, por um professor de Santa 

Maria, e, também, um curso de corte e costura duma professora de Ijuí. Ambos os 

cursos...é...apoiados pelo SENAR, em parceria com a EMATER. Nós, somente, lá na Escola, 

cedemos o espaço para a  realização desse curso. E amanhã, é importante...já estou encerrando, 
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presidente. Depois eu volto no tempo de liderança...convida a comunidade, né Adair, pra que participe 

do Dia do Desafio, que, se chover, vai ser dentro do ginasião, e se não, vai ser na praça. São quinze 

minutos, pelo menos, de atividades desportivas e de exercícios físicos que nós convidamos a 

comunidade a participa. Eu retorno, presidente, no tempo de liderança. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui, presidente, coloca aos colegas vereadores que na 

Sessão passada, foi votado, né presidente...ia...seria votado um Pedido de Informação, a qual a 

Bancada do PP votou contra, esse Pedido de Informação, que seria...e eu fui me informa, presidente, 

a tal da compra dos fio pra feira que foi realizada o ano passado. E existe, presidente, três tomada de 

preço da feira, que havia um Pedido de Informação, que seria solicitado por essa Casa. Então existe 

três pedidos de tomada de preço, e o menor preço, está aqui, foi do seu Vendrúsculo. Quero deixa 

claro aqui aos colegas vereador e a comunidade, sete mil novecentos e oitenta e dois reais.  E tem 

mais duas tomadas de preço, de mais duas empresas. Então eu não to entendendo, acho que agimos 

certo, colegas vereadores, a não aprovação do Pedido de Informação. Também, colegas vereadores, 

a respeito da contratação do médico, doutor Antonio entrou em férias. Nós, e a comunidade deve 

sabe, pelo qual o motivo o qual não foi contratado médico. Hoje tem que se faze um processo seletivo 

pra contrata um médico, nem que seje pra trinta dias, e, talvez, quando terminasse o processo 

seletivo, o médico já taria de volta. É muito demorado o processo seletivo, e, hoje, tem que ser feito 

qualquer processo seletivo, inclusive pra trinta dias, pra se contrata uma pessoa pra trabalha. Então 

eu quero explica o motivo do qual, que não foi realizado. Giovani, meus parabéns pela publicação no 

teu blog, por que pouca coisa se vê em blog, né Giovani? Pela atitude que tu teve quando houve a 

denúncia da pedreira, que arrancaram pedra pra beneficia a comunidade e o povo do Capão do Cipó. 

E tu falou dos político. Te dou total razão, e tem que se olha na hora de...de vota o político que 

trabalha pela sua comunidade e pela...pelo seu povo. E tu coloco essa matéria, e essa matéria tem 

que ser divulgada pelos vereadores aqui dessa Casa. Meu muito obrigado e devolvo a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: O caso da saúde, é verídico. 

Aí eu tenho um testemunho aí do seu Alberico Cortes, todos conhecem o Berica. Veio um dia, onze 

horas, não conseguiu ficha, retornou no outro dia, sete da manhã, ficou o dia inteiro pra consulta lá 

pelas quatro da tarde. Aí tu imagina uma pessoa doente, ali no Posto, sem...sem almoço, sem nada? 

Tem alguma coisa que tem que melhora. Que não vai bem, não vai bem. Quero, também aqui, coloca 

sobre a reunião de onte, do COREDE, e, alguém...nós estávamos aqui, colega vereador, presidente, e 

eu vi o pronunciamento do pessoal que veio da Polícia Civil, de Santiago, dos quais a documentação 

da nossa Delegacia de Polícia, aqui no município de Capão do Cipó, está tudo aprovado pelo 

Governo do Estado. Tá tudo liberado, tudo certinho, dependendo, apenas, duma negociação com a 

Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, que é, no caso, uma contrapartida pra que se instale, de fato, 

aqui a Delegacia Civil, em Capão do Cipó. Então, acreditamos que cada vez mais, nosso povo 

cipoense está ficando seguro. Está tendo mais segurança. Ainda mais depois que vim aí a Polícia 

Civil, pro Capão do Cipó. E, quero aqui, também, fala sobre o nosso calçamento da Avenida Tancredo 

Neves, né. Esse calçamento aí, aonde estão sendo cobrados. Hoje já vai pra segunda Sessão depois 
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daquela reunião que nós tivemo com o vice-prefeito, que estava em exercício. Graças a Deus a gente 

tem uma ata daquela reunião, né, por que, até agora, Executivo mandou nada pra essa Casa. Muito 

obrigado e até a próxima Sessão. Devolvo a palavra, senhor presidente. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: Senhor presidente, o pessoal do assentamento 

14 de Julho...Nova esperança, aliás, querem perguntar quando que vão termina aquela rede de água? 

Tem treze família que tá sem água, ainda. Os valo já tá aberto, tá entupindo, de novo, e não fizeram. 

E é os que mais tem problema ali, é as treze família que não...principalmente aqui na entrada do 

assentamento...e...que vai faze um ano que nós votemo esse projeto, em junho do ano passado, os 

trinta e quatro mil pra rede d`água, e, até agora, não foi concluído. Secretário, o seu Adi, do 

assentamento Santa Rita, só que entra pela 14, ele pede, encarecidamente, que coloque um bueiro 

pra ele, lá. Cada vez que chove, não tem jeito aquilo lá. Ele disse: “Jaque, não tem mais jeito. Tem 

que me...faze esse bueiro”. Eu quero só da um...um comentariozinho das pedra. Eu acho que o 

prefeito tem uma pedreira boa. A maior burrice do mundo, dele, mando para de tira pedra, por que diz 

que denunciaram. Denunciaram o que, meu Deus? Tão tirando a pedra dos nossos...do...município, 

ali, que é do lado. Ali o prefeito não conseguiu vende pras...companhia do asfalto. Era...tinha que dá 

pro município, daí ele não cedeu, que diz que denunciaram, que denunciaram. Se aquela nossa 

pedreira, também, não é regalizada, e, até agora, ninguém veio ali. Tiraram tanta pedra pra 

companhia do asfalto, aqui nessa...e ninguém denuncio. Mas deixa tira pedra, que é uma pedra boa, 

uma pedra dura, é mais firme que essa outra, que tão botando aqui. Essa pedra aqui é macia pra...pra 

base, embaixo. Futuramente vai dá problema, pode ter certeza disso. Ibanez, eu...tu me falo da...do 

Pedido de Informação, engraçado que tu voto contra, e daí veio me esclarece o quê que era. Só que 

deu...eu comentei que falto dezoito reais pra oito mil, e tem mais o dinheiro que a feira coloco em cima 

da parte elétrica, que diz que pre..tinham uma previsão de três mil e gastaram treze ou quinze. 

Presidente? O senhor presidente diz: Colega Jaque, eu vô faze o...eu vô dize o seguinte: bota o 

pedido, de novo. Eu tenho certeza que o Ibanez não ia menti o quê que ele veio falando aqui. Bota o 

pedido de novo, que eu voto, na outra Sessão. O vereador torna a palavra: Então, terça-feira, vai taí, 

se Deus quise. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN 

Líder Partidária PMDB: Bom, agora como o tempo é pouco, eu só queria fala alguma coisa a 

respeito da Secretaria do Meio Ambiente, que hoje eu tentei fala com o secretário, mas não consegui. 

Ah...pois, eu vou ser...eu vou fazer, só um comentário. Eu acho que o que é pra um, tem que ser pra 

todos. Eu sei que se planta em frente do colégio, se planta em frente da...do Posto de Saúde, que é 

muito complicado. Então o que é pra um, é pra todos. Eu só não vô adentra mais nessa...nesse 

comentário meu, por que eu quero conversa com o secretário do Meio Ambiente, coisa que eu não 

consegui. E...deseja parabéns...ah...passado, já, domingo, era o Dia do Apicultor. Então, parabéns a 

todos os apicultores aqui do nosso município. E, prestando atenção nas palavras do colega Ibanez, 

sobre a saúde. Eu discordo, completamente, contigo, colega ibanez. A nossa saúde, ela não está boa. 

As queixas são maior dos que os elogios. E esse motivo que não foi contratado o médico, não se 

justifica. Por que o...o médico, ele tinha dia pra começa as férias. Esse processo de seleção poderia 
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ter sido feito antes, com data para começa o trabalho. Então, não se justifica. E a...a cadência...a 

carência de atendimento médico, aqui no nosso município, é grande sim. A falta de exame é, também, 

muito grande. O SUS não sustenta o município, por que o SUS é muito pouquinho exame. É muito 

pouquinho dinheiro...recurso, que vem. O nosso município sobrevive da arrecadação própria, do 

dinheiro... recurso próprio, nosso. Então...E, outra coisa, te cito o município de Unistalda, que vai 

busca as pessoas em casa, também. Município, nosso vizinho aqui. Era isso, devolvo a palavra à 

Mesa.  VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Pois é, presidente. Questão 

da saúde. Em outros município, municípios, filas, de anos, pra uma cirurgia. Meses, pra um exame. 

Meses, pra consultas. E nós, tem que ser na hora. E, se não deu, o pau comeu. É bem assim. 

Obrigado às palavras. Mas é assim, mesmo. Quer dizer, nós temos que providencia. E antes, tudo era 

bem. E, agora, nada tá certo. Tá!? Tem problema? Tem! Tem que procura a solução. Cito um 

exemplo: um aluno meu, lá, dá um problema de dor de cabeça, eu ligo pra saúde, em meia hora tem 

uma ambulância. Na Tupantuba, pode quebra uma perna, ninguém vem busca. Quem tem que leva, é 

a comunidade. Essa é a realidade! Agora, no Capão do Cipó, nós...tem que faze tudo. É “São Froner”. 

Tem que se o “São Froner”. Só esse jeito, pra resolve tudo. Estrada, Henrique, tem problema? Tem 

problema! Assentamento que...que cuidam mais, lá, tem problema? Tem! Agora, em...nós, no Carovi, 

nunca tivemos uma estrada assim. Nunca! No tempo do...do cidadão chamado, agora...que foi 

prefeito de Santiago, nós passamos quatro anos sem...sem estrada, lá. Sem patrola, lá. Hoje, com 

uma carreta, tu pode sair carregada, do Carovi, e vai pra Santiago. Tá bom? Então, isso é assim. 

Assistência Social, colega Regina, vamos averiguar e vamos ver o quê que tá acontecendo. E, 

certamente, vamos agir. O prefeito tem que agir. Colega Jairo, acho que foi você que falou da questão 

da...da...da...das estradas...das...do...dos patroleiros trabalhando. Não...depois...é pro Jaque essa. 

Jairo, assim ó, a questão de você vir aqui na Tribuna, e falar do...do valor do calçamento, de que não 

pode cobra. Jairo, você sabe muito bem, você é um homem inteligente, que participo da 

administração, que não existe renúncia de dinheiro por parte da Prefeitura. O prefeito não pode 

renuncia. Então você fica...você vem aqui na Tribuna, colega Jairo, e faz de bonzinho. Que o senhor 

defende que não pode paga o calçamento. Só que, na realidade, você sabe muito bem que todo 

mundo tem que paga. Isso é lógico! Entendeu? Não existe isso! Vocês que tão em casa, me 

escutando, sabem muito bem que vocês terão que paga o calçamento. Agora, o jeito, 

nós...é...certamente, vamos acha o jeito. Agora, de vim o colega vereador dize que não pode...que 

não precisa paga, que nós temo cobrando, que onde é que se viu, que o asfalto lá, não sei o quê, que 

passou lá e liberou. Não! O asfalto foi feito, e agora tem que ser pago. Agora, vamos achar o melhor 

jeito. Não existe renúncia fiscal, renúncia de dinheiro por parte do administrador, sob pena desse 

administrador, depois ser multado, e ter que pagar do dinheiro dele. Isso é lógico! E a questão, 

Jairo...Jaque...é...eu fui pergunta, Jaque, de porquê tá um patroleiro, trabalhando, e a explicação foi 

bem simples. O pró...os próprios nossos operadores disseram que naquela es...esquema de 

emparelha a estrada, deixa mais retinha, eles faziam mais rápido, e que forçava menos as máquinas. 

Não foi assim, pra denegrir ou prejudica funcionário. Foi pra que o serviço andasse mais rápido, e 
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força menos a máquina, e fazer o serviço melhor, mais bem feito. Foi essa explicação que me deram. 

Muito obrigado, presidente. Vocês que tão em casa, até a próxima terça. VEREADOR ÉRICO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  O vereador saiu mais cedo, com autorização do 

presidente. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu quero voltar aqui nessa 

Tribuna, e falar sobre a questão do seu Áureo, lá do Entre Rios, vereador. Questão do seu Áureo, 

existe um pouquinho de...de pacência, tem que existi, secretário. O seu Áureo, já está enquadrado 

numa casa digna. Não será um banheiro, não será meia dúzia de tábua, e não será duas folha de 

Brasilit, como se foi em outros anos. O seu Áureo vai ganha uma casa digna, com banheiro e água 

encanada, na residência dele. Está tudo pronto. Então, eu peço ao seu Áureo, que tenha calma e 

pacência, por que dinheiro público tem que passa pela esta Casa, tem que passa pelo um projeto. Por 

que, amanhã ou depois o Tribunal de Contas, meu pré...meu amigo Ibanez, não venha traze pobrema 

para o administrador. Este é o pobrema, de nós, vereadores. É fiscaliza. E, antes disso, senhor 

presidente, eu quero aqui, com...certamente a nossa querida e amiga Carine, está sendo chamada 

num concurso público, na cidade de Jaguari, pelo exemplo de trabalho, competência, garra, fibra, que 

ela, em breve, nos deixará, esta Casa. Eu quero desejar à Carine, como uma grande amiga minha, 

sucesso na tua carreira, Carine. Que Deus te ilumine, que Deus te acompanhe. Sei que competência 

você tem, pra faze muito pelo povo de Jaguari, né. Estes são os meus agradecimentos à Carine, 

senhor presidente, que nos deixa, em breve, e vai para a cidade de Jaguari. Então, eu quero dizer a 

todos vocês, muito obrigado, e terça que vem eu volto. E pedir, que voltamos, novamente, para 

trabalhar pelo povo do Capão do Cipó, e deixar de lado a mágoa, a angústia, a tristeza e o 

aborrecimento. E pé firmes para trabalhar pelo povo. Muito obrigado. Após o senhor Presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO FAZENDA N° 

018/2011, solicitando empréstimo Plenário, no dia 25 de maio de 2011, às 15:00 horas, para realizar 

Audiência Pública para avaliação das metas fiscais referente ao 1° Quadrimestre do ano de 2011, e 

convidando aos vereadores  e funcionários da Câmara para se fazerem presentes. OFÍCIO FAZENDA 

N° 019/2011, enviando resposta ao Pedido de Informação 011/2011. OFÍCIO FAZENDA N° 020/2011, 

enviando resposta ao Pedido de Informação 013/2011. INDICAÇÃO 040/2011, do vereador Jairo 

Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 041/2011, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 042/2011, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 043/2011, do 

vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal.  Após o senhor presidente convida os colegas para 

discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 31/05/2011,  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 
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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, 24 de maio de 2011. 

 

 

 

 

 

 


