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ATA N° 20/ 2011 (Ordinária) 

Aos 07 (sete) dias do mês de junho 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 19/2011, da Sessão Ordinária do dia 

31/05/2011, 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. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, demais colegas vereadores, 

comunidade que nos prestigia, seu Valdir, tomando aquele gostoso chimarrão, hoje com frio, né. 

Garoando aqui no município de Capão do Cipó, em quase toda a...provavelmente em todos o nosso 

município, e a região aí. E, como sempre, carinhosamente, a gente, não resta dúvida, quando a gente 

se tem um bom amigo, né? Eu tenho muito orgulho em dizer, aqui nessa Tribuna e pra todos os 

munícipes de Capão do Cipó, que tenho grandes amigos, em todo o município, e grandes amigas. E, 

lá na minha comunidade, não resta dúvida, como o Otaviano Santos Vagas. Um amigo, um 

parceiro...é...se criamos junto, e estamos lá, no Entre Rios, residindo na mesma comunidade. E é um 

orgulho muito grande quando a gente basta ligar para o Otaviano...é...simplesmente o Otaviano nunca 

mediu esforços para que pudesse me conduzir até esta Casa. Então eu agradeço, mesmo, o carinho 

que o Otaviano tem por a minha pessoa, e, também, pela sua comunidade, e a nossa comunidade, lá 

do Entre Rios. A presença do nosso jurídico da Casa, também conosco aqui, nos assessorando...é...a 

nossa secretária da Câmara. Então eu quero, senhor presidente dizer que protocolei aqui nessa 

Casa...é...uma Indicação, de que seja estudada a  possibilidade de ser conseguido, por meio do 

Executivo, uma ajuda de custo para a locomoção dos monitores do PIM, Primeira Infância Melhor, até 

as comunidades do interior, pois são comunidades distantes da sede do município, e que recebe esse 

atendimento para as crianças. Então, vejam bem, as monitoras do PIM...é...tem um difícil 

acesso...é...muito grande, e que o Executivo estude a possibilidade de uma ajuda de custo pra que as 

pessoas possam se conduzir, que é um trabalho muito bem elaborado e muito bem feito...é...pela 

Primeira infância Melhor. Também, eu quero aqui pedir, que, também, coloquei, aqui, uma Indicação 

ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de, já, incluir na licitação para a empresa de 

recolhimento de lixo urbano, aumento de números de dias. Então, eu gostaria que através dessa 

licitação para o recolhimento de lixo. Por que eu não vejo por que, já, a nossa cidade de Capão do 

Cipó ter só uma vez na semana. Eu acho que devemos de ser incluído na terça-feira e na sexta-feira. 

Sabemos isso que aumenta o custo, mas, também, existe os restaurantes, existe as lancherias, as 

moradias, que o lixo fica acumulado até, de domingo a sexta-feira. Então, nós devemos de ter o 
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aumento do recolhimento de lixo aqui na nossa cidade, pra que venha conduzir esse lixo, deixando a 

nossa cidade cada vez mais bonita. E, também...o...as propriedade não ficam criando aquele mau 

cheiro, praticamente, no verão, né. Então, é uma Indicação que a gente encaminha ao Executivo, pra 

que estude a possibilidade. Sabemos disso que aumenta o custo, mas, hái uma possibilidade de se 

discutir. Também, aqui eu quero pedir ao secretário de Obras, esperamos que o tempo, agora, 

melhora, para que nós possamos concluir a...o nosso asfalto, aqui da cidade, que está muito 

embelezada a nossa cidade de Capão do Cipó. Me orgulho muito em conviver aqui no Capão do Cipó, 

e viver no Capão do Cipó. Eu a qual passei por várias cidades. Venho de Santo Ângelo, de Santo 

Ângelo a São Miguel, e, hoje, com muito orgulho...é...resido no município de Capão do Cipó. Então eu 

vejo os asfaltos da nossa cidade...é...muito bonito. Então a gente pede, encarecidamente, ao 

secretário que, assim que concluir o nosso asfalto, Valdir, aqui na cidade, fizemos um mutirão da 

Secretaria de Obras, Executivo pra que nós possamos se deslocar aos nossos assentamento. Nós 

devemos de cumprir uma meta de trabalho nos assentamento do nosso município. Principalmente os 

acessos as residências. Por que estamos vivendo, agora, já o inverno, e que diz vinte e um de junho 

entramos no mês do inverno, e precisamos de fazer o  recolhimento sustentável das famílias dos 

assentamento, do pequeno produtor, que é a bacia leiteira. Queira Deus que, imediatamente, nós 

possamos corrigir o que está faltando no nossos assentamento. É  a trafegabilidade de estrada e de 

melhoria para a população do Capão do Cipó, né? Fazer do Santa Rita, o 14 de Julho, ao Nova 

Esperança e o Sepé Tiarajú. Enfim, todas as comunidades  que necessitam de uma pedra, que 

necessitam de uma carga de cascalho. Isso é muito importante, e cabe a nós, parlamentar aqui, pedi 

a nossa...Executivo, que faça a no...o encascalhamento para o nosso pequeno produtor do município 

de Capão do Cipó. Muito obrigado, senhor presidente, e até terça que vem, no meu tempo de 

liderança, também. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, 

colegas vereadores, colega vereadora, nosso jurídico dessa Casa, doutor Gustavo, a Ana, a nossa 

rádio Cipoense, meu amigo Ricardo, meu amigo Valdir, Otaviano, do Entre Rios, o esposo da nossa 

vereadora, comunidade cipoense. Meu boa noite a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente, 

começo, aqui, já iniciante...a...agora mesmo, liguei pra o secretário de Agricultura...da Agricultura, seu 

Alacir Dessoe, aonde que ele me pediu que fizesse...que falasse, um pouco, que amanhã chega as 

mudas a todos que encomendaram as muda. Amanhã, a partir das oito em diante, ali na EMATER, 

está ali entregando as muda a quem fez os pedido. Também, não posso deixar aqui de falar, também, 

sobra uma emenda que o nosso prefeito municipal, juntamente com o secretário da Agricultura, sobre 

o...lá na defesa do...no Ministério da Agricultura, sobre a camionete 250. Então, o nosso prefeito 

conseguiu aí, uma contrapartida do nosso município. Então, mais um carro pra nossa secretaria aí, 

que vai ser destinada às Obras. Então o nosso prefeito aí, juntamente com o secretário, estão 

trabalhando para cada dia melhor o nosso município. Também, quero deixar aqui, em meu nome, em 

nome da minha família, do meus colegas vereadores, pedir aqui, uma Moção a família do seu 

Adrianinho, que perdeu a sua esposa. Então vou pedir aqui, e quero deixa meu voto de pesar a toda a 

família do seu Adrianinho. Em nome de todos os colegas aqui. Também, pedi e coloquei a essa 
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Casa...hoje, nessa Casa, protocolei, que seja feito patrolamento e arrumado a propriedade, ali, do 

Juliano, Gerente da Cotrijuí, propriedade está localizada entre a Cooperativa e o campo da 

Associação Futebol Clube, na Avenida Tranquedo Neves, ali. Tá ruim dele chega até a entrada da 

casa dele. Então pedi que o nosso secretário olhe com carinho, ali, e mande arruma a estrada , ali. 

Também, pedi aqui, em nome, até...da localidade da João Borzan, ali, da Tranquedo Neves e Juvenal 

Garcia dos Santos, peço que seja dado continuidade da Rua João Borzan, entre a Avenida Tranquedo 

Neves e a Rua Juvenal Garcia dos Santos, por motivo de mães terem que fazer toda a volta e a 

quadra para levar seus filhos até a parada de ônibus para ir à Escola. Então, a comunidade ali me 

pediu que fizesse esse pedido. Então, hoje, já coloquei ao prefeito, ele me disse que a hora que 

termina os asfalto e mais uns trechos de estradas que tem aí, vai dar continuidade naquela rua ali, 

para aqueles morador ali. Então, quero deixa aqui, meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora, funcionários da Casa, a nossa saudação. Presidente, primeiramente 

eu quer faze um convite, agora, aqui no dia doze de junho, a comunidade católica do município, 

organiza a festa do Padroeiro do município, Santo Antonio, e vai faze um evento ali no Clube Aliança, 

com churrasco e começa as nove horas com a procissão. Então, a gente convida aqui, aproveita a 

oportunidade, pra convida todas as pessoas a veem participa, ali no Clube Aliança deste evento do 

nosso município. eu ouvi uma solicitação, um pedido, e reclamações que o pessoal lá da co...do 

Carovi, faz mais de dois meses que estão sem o Correio. Quem quise uma correspondência lá, quem 

mora no Carovi, ou tem que vim aqui no Correio do Capão do Cipó, ou em Santiago. são inúmeras 

queixas da comunidade, colegas vereadores, principalmente nesta época que estão pagando os 

impostos de veículos, contas de telefone, o Correio da comunidade do Carovi está fechado.  Então, a 

gente vem solicita, aqui, ao Executivo municipal que abra, imediatamente, o Correio da comunidade, 

por que uma...é uma das maiores comunidades do nosso município, e merece atenção. Então, não 

custa nada ter um estagiário lá, a disposição pra atender. Não sei...qual é o motivo que foi fechado. 

Mas deve ser reaberto, imediatamente, tchê. Muito...eu tenho certeza, quantas pessoas já me 

relataram prejuízos, que vai correspondência pra um local, vai pra outra, não vem. Então, é importante 

que o Executivo reabra, imediatamente, o Correio. Quero aqui, e sempre disse que a obra...é uma 

obra importante o asfalto no município. mas nós, como legisladores, temos que levanta algumas 

polêmicas. Eu me obrigo a levanta. Não gosto de polêmicas, mas a gente tem que levanta. Na sexta-

feira, quem estava aqui, quem acompanhou as obras do asfalto, e a licitação era bem específica da 

seguinte forma: o Executivo entra cm a pavimentação, ou seja, é aquela terraplanagem, e depois é 

com a empresa. Como é que foi fito? O Executivo emprestou os maquinários, fizeram uma 

pavimentação, muitos, até, com funcionários de fora do município. Várias pessoas viram. Eu vi. E isso 

já tá me gerando uma indignação. Que falaram, até, que os nossos operários não tinham condições 

de ope...de trabalha na estrada, de faze a pavimentação do nosso centro da cidade. Mas eu quero o 

seguinte: que  o mínimo tinha que tá o funcionário junto, aprendendo, pelo menos, pois seria uma vez 

só. Aprendeu uma vez, se encerra a situação. Mas não, era o funcionário lá da empresa, lá de Ijuí. 
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Ele, sozinho, trabalhando, bem como entendesse. E o que mas me chamou atenção, ainda, a 

Prefeitura tinha um compromisso de faze somente a pavimentação, mas, entretanto, a Prefeitura, na 

sexta-feira, quem tava aí no Capão do Cipó, viu. Os caminhões puxava brita, pegaram o rolo. Como é 

que fica isso? A Prefe...a obra, praticamente, os...a empresa licitante só entrou com os funcionários, 

praticamente. Toda a tarde de sexta-feira, quem viu aqui no centro da cidade, viu isso aí. E, ainda, 

acompanha, tu conversa com os cidadãos, e os mesmos falam: “Não, aqui na nossa rua aconteceu a 

mesma coisa”. Várias ruas. Mas quem que vai paga isso? A firma já ganhava pra faze essa obra, 

entretanto, a Prefeitura deu essa colaboração voluntária. E eu te pergunto, colega Antonio, será que 

as nossas estradas do assentamento não mereciam tá essas máquina lá? Por que aqui a firma tava 

licitada. Tava ganhando pra isso. Tava ganhando e contratada pra puxa pedra, deixando de lado as 

comunidades do assentamento, com problema de barro, com problema de buraco. Isso nos indigna. 

Como é que é feito o compromisso? E, às vezes, vem culpa a comissão de licitação. Sinceramente, 

senhores, isso nos entristece, às vezes, ouvir falar dessa forma. Onde é que tá a fiscalização? Como 

é que funciona isso? A troco do que a Prefeitura tá fazendo esse tipo de coisa? É isso, meu 

presidente. Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadora. Quero, aqui, cumprimenta o meu amigo Ricardo, o seu Valdir, sempre 

assíduo nessa Casa. Também quero cumprimentar o Otaviano, lá do Entre Rios, seja bem vindo, e o 

seu Claimar, que sempre tá presente com a colega vereadora Regina. Também os ouvintes da 87.9, 

que a partir das nove horas vai ouvir o pronunciamento dos colegas vereadores, procuradores e 

funcionários dessa Casa. Eu antes de faze comentários,  colega Erico, a respeito de estrada, a gente 

fica surpreso. E eu tomei uma atitude, que só falo nessa Casa, o que eu tenho certeza. E até vou 

reivindicar junto ao Líder do Governo, meu colega Rodolfo, que peça o contrato da empresa que foi 

feito. Por que deve te um contrato dessa empresa, e o que a Prefeitura Municipal entraria de 

contrapartida, colegas vereadores, pra nós vim nessa Casa e cobra. Por que, ainda hoje, andando 

com o secretário da...na...na comunidade do Carovi. E, chegando em moradores, colegas, vou ser 

rápido, por que a gente fica surpreso com as coisas, e um morador me cobrou quando olhou no jornal 

a minha cobrança a respeito da ponte da... do...lá do Passo do Fundinho, colegas vereadores. Que 

aquela ponte lá tem um buraco e esse vereador cobrou o conserto, de ambas as partes, tanto do 

município de Santiago, como do município de Santiago e Capão do Cipó. E aí um morador me 

requeriu, juntamente, com o secretário de Obras: “Vereador, aquela ponte tem que faze quase nova, 

vereador. Se tu analisa aquela ponte, ela tá só em cima da laje e das cabeceira. Por que, pelo que 

consta, vereador, eu acho que botaram uma bomba, naquela ponte lá, que soltou a ponte inteira”. 

Risos. Mas é de...é de chora, não é de ri, né? Mas a coisa...e  aí tu chega nos moradores, 

e....risos...é...é brincadeira. E a gente tem que vim a essa Casa, ainda, faze comentários, e cobra do 

governo, que arrume. Também, colegas vereador, chegando em outra casa,a gente fica surpreso 

quando falam da saúde. Tem uma senhora que disse pra mim, hoje, vereador Rodolfo: “Eu já conheço 

quase todo o Estado do Rio Grande do Sul, na área da saúde. Comecei em São Luiz, Santo Ângelo, 

Ijuí, Cruz Alta, Porto Alegre, Santa Maria, e faz, não nego vereador, dez anos que espero. Mas teve 
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oito anos come eles, esperando a minha cirurgia da minha perna, que me prometeram. E se o senhor 

quise, vereador Ibanez, eu lhe entrego todos os exames que eu tenho. Que é pilhas de exame, pra 

faze a cirurgia na minha perna”. E aí eu pergunto, pra quem ouve a nossa rádio: como está a nossa 

saúde hoje? Faze uma análise, né. Que isso não é de hoje, vereador Jardim e Diego. Isso, aí tu 

imagina, dez anos que essa senhora espera uma cirurgia de ligamento. Dez anos. E isso tava hospital 

marcado, com a...o...a cirurgia marcada, com data marcada, após a eleição que seria feita a cirurgia 

dela. E ela, até hoje, tá esperando. E se ela quise, até, pode vim nessa Casa. Não se nega pra nada. 

mas tá esperando. Então, quer dizer que as coisas não tão, tão ruim assim, como se cobram. 

Presidente, quero dizer ao senhor, e até tivemo conversando antes da Sessão, a respeito do 

pronunciamento e aquela colocação na rádio. Nós tamos entendido. Tenho certeza que não partiu da 

vossa pessoa a colocação da...dos gasto do...da Câmara de Vereadores, como o senhor me coloco. 

Então, acho que a situação está resolvido os problema entre o pronunciamento e o jornal quando 

publica a matéria que foi colocada a respeito de nós. Então, o que eu tinha pra hoje, presidente, volto 

no meu tempo de liderança. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora desta Casa, munícipes 

que nos honram com suas presenças, e, em especial a todos os ouvintes da 87.9, que, mais uma vez, 

estão...vão nos escutar, às 21:00 horas. Senhor presidente, eu trago a Secretaria de Obras, né, o 

patrolamento ali na estrada que vai até a granja do senhor Gelson Weidmann, dos quais a esposa 

dele me procurou e pediu que eu fizesse esse pedido, que a estrada está em péssimas condições. 

Inclusive, atrapalhando, até, pro transporte escolar. Que ali tem crianças que pagam o transporte 

escolar e necessitam de uma boa estrada. E, já é de algum tempo que ela  pede e não está sendo 

atendida. Também, senhor presidente, nobre colega Antonio, eu vi aqui a tua Indicação 046, de 

extrema importância para os monitores do PIM, e, também, me solidarizo com essa tua Indicação, tem 

meu apoio. Mas gostaríamos, também, que fosse estendida a todos os visitadores do PIM. Monitores 

e visitadores, que quem vai, realmente, nas casas das mães, das famílias, atender as crianças é os 

visitadores. E a gente sabe das distâncias que eles tem que percorrerem, a distância que é o nosso 

município, como é grande esse Capão do Cipó, e as comunidades que são atendidas pelos 

visitadores precisam de um auxílio, nem que seja, de combustível. Então, que, realmente, o 

Executivo, ache uma maneira de ajudar esse visitadores na sua locomoção. Por que eles não ganham 

muito, a gente sabe, né!? Então, ainda, tem que tira do bolso pra pode faze esse trabalho, que a 

gente sabe que é um bom trabalho, que está sendo realizado. Também, senhor presidente, a gente, 

eu gostara de saber, aqui, e as pessoas nos cobram sobre o possível concurso público do nosso 

município do Capão do Cipó, dos quais parece que teve a licitação dia vinte, passado, né. Vinte de 

maio, até agora a gente não sabe qual foi a empresa vencedora da licitação. Pelo menos eu, 

vereador, não estou sabendo. E a comunidade está nos cobrando, por que diz que já saiu a licitação. 

Então, a gente gostara de sabe com está o andamento do nosso concurso, do município do Capão do 

Cipó, cobrado pela nossa comunidade. E, aqui, também, senhor presidente, eu me indigno bastante, 

que a gente defende o povo. Fomos eleito pra defende o povo. Tivemos reunidos com a  comunidade. 
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Trouxemos a esta Casa uma discussão, pedimos que...que alguém venha explica pro povo, convoque 

uma reunião, que a gente avisa a comunidade. E alguém venha explica pro nosso povo, aqui, pelo 

menos os moradores que terão que paga o seu calçamento. Por que, senhor presidente, que tramita 

nesta Casa uma emenda no Código Tributário, uma alteração no nosso Código Tributário, para que 

seja parcelado o nosso calçamento, pagamento do calçamento, até sessenta meses, e é publicado 

em edital no Expresso Ilustrado, agora dia dois de junho, que vai vencer dia quinze de julho, a 

primeira parcela, ou parcela única, e será em doze, vinte e quatro e trinta e seis parcelas. Então, nem 

precisava o Executivo, a Administração Municipal, ter perdido o seu tempo e mandado esse projeto 

pra Casa. Por que tão fazendo nós, vereadores, de palhaço. Tá aqui o edital publicado, dia dois de 

junho, e o projeto não foi votado nesta Casa, ainda. Como pode isso aí, senhor presidente? E eu 

peço, encarecidamente, senhores, colegas, que nós estamos aqui pra defende o povo, ajude-nos. Se 

for a votação, hoje, vou pedir vista desse projeto, vamos trazer a comunidade, vamos pedir que 

alguém venha esclarece esse fato para a nossa comunidade, para os nossos munícipes, que querem 

pagar o calçamento. Ninguém disse que eles não querem paga. Eles querem paga. Por isso querem 

mais prazo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA (PT): O vereador fica com nove minutos, pois a vereadora Regina Weidmann 

lhe cedeu três minutos de seu tempo regimental, e o vereador Sergio Seifert lhe cedeu um 

minuto de seu tempo regimental. Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, 

comunidade que se faz presente, e os ouvintes da 87.9, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu 

volto aqui nessa Tribuna pedi, encarecidamente, a senhora dona Vilma, do assentamento 14 de Julho, 

que faz três meses que ela pede pra faze um poço negro, até hoje não foram. Desmoronou o poço 

negro, e eles, simplesmente o secretário do Meio Ambiente disse que tem que faze  fossa séptica. 

Então, ele que dê o dinheiro. Por que o dinheiro fico pra pa...da Secretaria do Meio Ambiente, do ano 

passado, pra paga só os funcionário, mais nada. E é o dinheiro que tem na Secretaria. Agora...que já 

tá o...o poço feito, desmorono. Ela quer que faça outro e bote pedra, não é...e esse é o problema. Ele 

que fossa séptica. Custa mil reais, três fossa séptica, e eles não tem. Então, eles têm que ir lá faze 

isso pra ela. Ali no assentamento 14 de Julho, também, encascalhamento na estrada do Paraguai e 

da dona Vilma. Eles fizeram uma estrada. Antes era uma de cada lado. Agora eles tiraram, foi 

passado, esses tempo, a globe, tá até hoje. Eles vendem leite. Mas pra faze nos assentamento não 

dá, sempre tá estragada as patrola. Mas pra trabalha dia e noite, na estrada, aqui nas Avenida...tem 

que faze o asfalto. Mas só que a empresa, em dez dia, ela que leva o dinheiro do Capão do Cipó. É 

uma pressa total. Pra faze quem...pra quem contribui, pra quem paga ICM, trabalha no Capão do 

Cipó, não pode. Mas pra...empresa vim só leva o dinheiro, de vereda, eles fazem. E que seje 

encascalhado, no Nova Esperança, a saída do seu Raul. Ele disse que com quatro carga de pedra 

resolve o problema. E tem transporte escolar, e os transporte não entra quando chove. Tem que ir os 

aluno lá me cima na estrada pra pode faze isso. Então, eu não sei...mas eu sempre digo assim, por 

que prometem: “Amanhã eu vou! Amanhã eu vou!” Ninguém é bobo. Diz: “Eu não posso ir. Tal dia eu 

vou.” A pessoa fica esperando e não vai nunca esse dia. Será que é só aqui no Capão do Cipó que 
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esse dia não chega? “Amanhã, amanhã, amanhã”. Diz; “Eu não posso faze.” Não iluda as pessoa. E 

ali o...o seu Lori, ele trabalha pro Juca Picolli. Eu acho que é da...da...ele é funcionário ali ó. Não tem 

como ir mais o transporte escolar. Diz que foram uns dia e botaram no lugar errado, ainda, as pedra. 

E que ele...seje feito a rede d’água pra ele. Diz que o pro...o Juca, que arrenda lá, disse que os cano 

ele dá. Era só a Prefeitura faze os valo. Que não tem água lá, pra toma. E tá lá perto. Tá lá perto, no 

Elton já pega, a água sobe lá. Diz que, simplesmente, que falaram pra eles que a água não vai lá. 

Mas como é que vai lá no...na divisa do município, meu Deus? Não mente pra essas pessoa! E não 

custa nada pro município, sai em torno de um real o metro do cano PVC. Ali, eu acredito que uns 

oitocentos reais faz a rede de água, e termina esse problema de água praquela família. Investe um 

pouco nisso, que até hoje o município não pegou uma rede de água com o dinheiro e...e fez com 

dinheiro do município. Não fez! Tão concluindo no assentamento Nova Esperança que veio dinheiro 

do Estado. É uma coisa simples, e se torna tão difícil. Só por que são pobre, será? Eu não...tem 

coisas que a gente fica até indignado com isso. Arrecém não sei qual é o...o vereador que falo. Eu vi, 

sábado, funcionário, isso aí não tem mais jeito, quem falo aqui, da empresa. Eu já disse, eu po...eu vô 

pega um carro público na mão. A hora que tive uma chave aí ó, não me interessa o que. E eu vô pega 

e eu vô saí, e eu quero que me botem a polícia atrás. Se dá...do Capão do Cipó, a pessoa não tem 

direito de dirigi um carro, como é que empresa particular anda direto, em cima de retro? Sábado 

estouraram a retro, que é da agricultura, que é do Estado, e deixaram o retrato-falado pra segunda-

feira, erguida as concha na frente da Prefeitura. Era o retrato que tinha. E não foi funcionário da 

Prefeitura que fez isso. Que estragou a retro, rebentou o cano, e tava ali. Esse é o retrato das obra 

que tá tudo sucateado. A maioria tá sucateado. E me provem o contrário. Por que tem uma patrola, ali 

no Carovi, numa propriedade, faz cinco mês que tá estacionado, e até hoje não deram jeito de arruma 

ou traze pro pátio público, que é do município. E eu não sei o quê que tá acontecendo. Aqui tem, 

também, que saiu no jornal, comentaram, duma funcionária que tava grávida, recebendo pelo 

município. Essa funcionária era uma CC, e cargo de confiança do prefeito e do secretário de 

Administração. O nó que deu. Os município...os munícipe pagando, dinheiro público, e, simplesmente, 

ela tinha acesso, e era um CC, cargo de confiança. Essa era os cargo de confiança que o prefeito 

tem! Esse que é. E o acesso a todas as conta dos funcionário, do prefeito, de vereadores, ela que 

tinha. Ela que fazia a Folha de Pagamento, imagine o quê que uma pessoa dessa tem pra faze, na 

frente? E tava há tempo fazendo isso. E tava trabalhando, ganhando dinheiro do Capão do Cipó. 

Saiu...isso ficou até feio pro nosso município, por que disse que era funcionária, morava no Capão do 

Cipó. Só que ela é de Santiago. Saiu na Rede Record, na Rede TV e na RBS, e tem...tá na polícia 

isso. Tá famosa. E o município taí ó. É que nem, taí o jor...no Expresso tá, que diz que acharam os 

colete. Diz que acham que foi os colete que roubaram numa propriedade, numa festa. Bem certinho, 

na propriedade do senhor prefeito municipal. Pode ser que descubram quem foi. Presidente, eu 

fiquei...trsite, sabe. Tu fico três dia como prefeito, esse ano, na Secretaria...como prefeito do nosso 

município. Simplesmente o que tu fez de bão, o prefeito, de certo, não me...não que o teu apoio e nem 

teus voto. Simplesmente, todos os vereadores, aqui, do PP vô...falaram e criticaram, do secretário da 
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Assistência Social, que tava no cargo. Hoje, a Prefeitura tá no CADIN,  por causa dele, que era um 

incompetente, hoje tá de coordenador de arrecadação do ICM, no município. Tudo que tu fez de bão, 

presidente, aqueles três dia, o prefeito junto de vorta. De certo tem...argum tem a cola maior do que o 

outro, tá presa e anda arrastando, e cada um tá agarrando um pouquinho. O que tu fez de bão em 

três dia, o prefeito tá juntando de volta. Eu não sei por que motivo, mas tá fazendo isso. Rodolfo, tu 

como líder de governo e vereador, eu queria que tu só me...não precisa ser hoje, pode ser na outra 

Sessão. Que me esclareça, só uma coisa. Uma coisa não, tem mais que duas. O prefeito foi pra Pato 

Branco, semana retrasada. Faze o quê, e trouxe o quê de lá diz que foi oiá empresa de biodiesel, pro 

município bota empresa de biodiesel aqui, com carro público e ganhando diária. Ele e o Cristian. Tu 

como líder do governo...e eu queria só sabe o seguinte: o quê que o Executivo fez com o dinheiro 

público arrecadado até hoje? Oitocentos e quatro mil do Governo Federal que foi feito as estradas de 

todo o Carovi, do Governo Federal. Duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais, que veio, do 

Ministério da Agricultura, que arrecém o vereador Diego...da camionete, dinheiro do Governo Federal. 

Nenhum do município. Trinta e quatro mil da rede d’água no assentamento Nova Esperança, dinheiro 

do Estado. As ambulância, Consulta Popular. Ibanez, tu era o coordenador, nós votemo, muitas 

pessoa votaram, Consulta Popular, Governo do Estado. A retro, que tem uma retro nova aí, veio da 

Defesa Civil. Veio do Governo Federal duzentos e setenta e oito retros pro Rio Grande do Sul, Capão 

do Cipó foi contemplado. Então, eu queria sabe o seguinte: por que e aonde que tá o nosso dinheiro? 

Por que tão fazendo os asfalto, tão. Mas o...a população é ciente disso, diz que vão ter que paga. E tá 

onde? Foi comprado um carro, Citroen, pro prefeito com o dinheiro. E o resto não foi construído nada, 

não foi comprado um caminhão, não foi comprado nada. Nada! Então eu queria sabe onde que tá o 

dinheiro do Executivo, ou tão guardando? E tem mais uma, só pra conclui, presidente. O prefeito falo 

prumas pessoa, me falaram. Vereador Antonio, que tu se preocupa com os assentamento, também, 

de estrada, eu não falo mais, por que não adianta. Eles tão de brincadeira. E o prefeito disse o 

seguinte: que pra pobre e em assentamento vão faze no último ano, que é ano de eleição. Que pobre, 

diz que, tem memória curta. Então aguarde bamo vê se tem mesmo. Meu muito obrigado, devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora, comunidade que nos...está nos prestigiando aqui, compadre Giovani, 

presidente do nosso Sindicato. E vocês, que estão nas suas casas e que, daqui a pouco, vão estar 

acompanhando os trabalhos, ou as discussões aqui na nossa Casa Legislativa, pela nossa rádio 

Cipoense FM. As questão...é...colega Jaque, que você colocou, algumas eu posso te responder, já 

logo, nos três minutos, e outras eu tenho que questiona o prefeito, por que, quando alguém se elege, 

quando alguém entra numa disputa, eu duvido que pense o pior pro seu município. seu Valdir ‘Puca’, 

o senhor imagina que o senhor se eleja prefeito, e o senhor determine-se a fazer o pior pro seu 

município. isso não existe. É que nem você administra mal os seus negócios. Isso não existe. Agora, 

ninguém, pensa o pior. Ninguém! Ninguém pensa o pior. E aqui parece que fica a mensagem de que 

nós, o nosso prefeito, que nós, da nossa Bancada, que nós queremos o pior pro Capão do Cipó. E eu 

acho que não é assim. E não é assim mesmo! É comum coloca palavras que a gente não disse na 
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boca da gente. E eu tenho levado, já,  pela terceira semana, agora, as mesmas coisas aonde eu 

coloquei sobre a questão das máquinas. Quando eu coloquei uma explicação, que eu fui lá na 

Secretaria de Obras, que me disseram...vê...do...do...do jeito que era mais fácil o funcionário faze, 

aquele da empresa que tava trabalhando, do que o...a pessoa. Aí, colegas, hoje, que mais um voltou 

aqui, dize que eu disse que tava isso e que tava aquilo. Não é verdade! Não é isso que eu falei! E 

quem me conhece sabe muito bem. Eu, além de professor e diretor e suplente de vereador em ação, 

eu sou peão de granja. E conheço o trabalho. Não sei patrola. Não sei mesmo. Eu não sei trabalha 

numa retro. Mas se fosse aprende, eu acho que aprenderia e iria trabalha. Agora, daí a dizer que o 

Rodolfo disse que fica judiando máquina, que fica e fica, isso não existe. Então, definitivamente, quem 

veio aqui antes e quem veio nas outras Sessão tenta faze, joga eu contra funcionário, não vai leva. 

Por que não foi isso que eu falei. Mas depois eu volto, sobre esses assuntos, nos três minutos. Na 

minha Escola, mais uma vez, uma parceria do Sindicato, do SENAR, da EMATER e na nossa Escola, 

o primeiro curso de Gestão Rural. Como administra uma propriedade. Vai começa um curso inicial, 

depois uma outra fase intermediária e depois um curso avançado. Por exemplo, a pessoa vai sabe 

onde é que tá dando dinheiro, onde é que não tá, o quê que pode melhora, pra ganha mais. Pra faze 

com que a sua qualidade de vida fique melhor. Findo essa parte, pelo menos a inicial e a 

intermediária, já é pelo SENAR um curso de Informática, lá na Escola, pras pessoas aprende a faze 

planilhas, e, também, manusear o computador, e coisa. Então, isso é coisas que as pessoas podem 

ganhar com isso. Também...é... no mês de julho vai continuar lá na Escola, juntamente com o 

Sindicato, SENAR, EMATER e a nossa Escola, a continuação do curso, que construímos uma estufa 

de quinze por seis. Tá lá a vontade, pra vocês visita, lá. E que já, essa semana, o professor Claudio 

vai, já, começa o cultivo junto com os alunos. Então, vai ter o curso de como cultivar uma estufa, 

como fazer uma horta, túnel de cultivo forçado, e a melhoria da produtividade da...da horta. Falamos 

em saúde aqui. Alguém colocou sobre saúde, sobre os oito anos, dez anos, sobre filas. Inclusive o...o 

Giovani, seguido nós conversamos, o Giovani leva os alunos lá pra minha Escola, da...de ter fila no 

Posto de Saúde, de ter que distribuir ficha no Posto de Saúde. E eu, de novo, eu penso assim ó, a 

minha opinião, quem tá no Posto de Saúde, quem trabalhou no Posto de Saúde, quem já teve que 

toma decisão no Posto de Saúde, quem luto no Posto de Saúde, sabe que não dá pra contenta todo 

mundo. Sabe muito bem disso. Sempre vai deixa alguém precisando de um atendimento melhor, uma 

consulta melhor e um exame melhor. E eu volto a dizer: quem trabalhou no Posto de Saúde, com 

certeza, fez o melhor que pode fazer, no seu tempo. Não foi lá pra engana, ou pra...ou pra faze de 

conta que tá trabalhando. E aí as coisas acontecem, não a contento, como tem que ser. Presidente, 

eu retorno, depois, nos meus três minutos. Muito obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com dois minutos, pois cedeu três minutos de 

seu tempo regimental ao vereador Jaques Freitas.  Boa noite senhor presidente, meus colegas 

vereadores, pessoas aqui presente, e, em especial, aos ouvintes da 87.9, que daqui a pouquinho 

estarão nos ouvindo e tentando entender algumas coisas que se falam aqui. Ah...eu não posso deixa 

de comenta alguma coisa sobre essa falsa gestante que trabalhava no nosso município, a qual saiu 
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na RBS, na rá...na RECORD, também,  rádios e jornais. Então assim, eu acho que quando Capão do 

Cipó não está nas páginas policiais, está, às vezes, mal falado, também, na televisão. Eu me senti 

ofendida, como vereadora e como munícipe aqui do Capão do Cipó. Eu acho que a Administração 

tem, não tô dizendo que a...que a Administração é culpada disso. Eu acho que, agora, daqui pra 

frente ela tem que fazer o que for possível pra essa pessoa paga pelos erros que cometeu. Seja ela 

encaminhada para um tratamento psiquiátrico, ou perante a lei, mesmo. Ah...sobre as obras do 

calçamento, tava lendo ali, que chegou pra nós a resposta, do que a Prefeitura...ah...contratou e o quê 

que ela tá pagando. Ali tem os valores. Eu dei uma olhada rápida. A terraplanagem, realmente, ficou 

pra Prefeitura faze, com o maquinário da Prefeitura. Só que no...na parte final, no quadrado final, a 

Prefeitura está pagando isso, noventa e um mil reis, novecentos e noventa e cinco, com cinquenta e 

nove centavos. Eu dei uma olhada rápida. Eu acho que a gente tem que senta e conversa e estuda 

direito aquilo ali. Eu tenho mais algumas coisa pra fala, mas, então, eu vou deixa pro meu tempo de 

liderança. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente.VEREADOR SÉRGIO 

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

regimental ao vereador Jaques Freitas. Senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, 

boa noite a todos. Eu venho aqui, hoje, até o que eu queria dizer, Diego, é...a camionete que chegou 

é 350, e vai ser muito  bem aproveitada na...mas a princípio é pra ser pras Obras. Mas...acho que tá 

precisando mesmo um carro ali nas Obras,e...vai ser muito aproveitada. E...quero dizer, também, e 

agradece ao Leandro, da Secretaria de Saúde, pelo exame que foi...ele resolveu o problema no...no 

Carovi, que tava...que era pra faze o exame, a mulher tava esperando, e ele...a senhora, e ele pegou 

e, falei com ele, ele foi vê, não...não sei o quê que houve, foi...acho que foi antes dele tá ali, não tinha 

o papel, daí eu encaminhei a pessoa...foi...pra faze outro exame de mamografia. Agora, quarta-feira, 

amanhã, tá indo faze o exame. Então, queria agradece ele, fiz o pedido e ele encaminhou muito bem 

a pessoa ali. Então, quando as coisas andam bem, tem que agradece. E, hoje, tive com...falando com 

os meus colegas, sobre a nossa...sobra o...a economia aqui da Câmera, que a gente vai consegui. 

Em reunião com o prefeito, nós vamo...eu...que...nós vamo deixa, até, com todos os vereadores, aqui, 

vamo faze uma reunião com os vereadores, pra nós deixa esse dinheiro empenhado. O prefeito deu a 

palavra, hoje, taí meus colegas, os quatro colegas, no projeto que eu...que dei o nome, até com a 

ajuda do Antonio, colega Antonio...da...Projeto Atitude, Ação Solidária, de dez a...de dez a quinze 

casas pra ...pro povo pobre, pro povo que necessita do dinheiro aqui da Câmera de Vereadores. 

então, o presidente, eu como presidente quero deixa ressalvado pras pessoas que tá escutando no 

rádio, hoje, que as ações, às vezes, a gente não consegue, mas vai demorando e, vai fazendo. Era 

isso, boa noite a todos. Até terça que vem, se Deus quise. O senhor Presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA Representante de Partido, PT: 

Senhor presidente, eu...só pra concluir. A retro que foi estragada sábado que eu co...eu falei antes 

que era do estado que veio, é lotado na Secretaria de Agricultura. Eu fui...liguei pro Alacir, que é o 

secretário da Agricultura, e ele disse que não tinha autorizado pega a reto. Simplesmente o Serginho, 

com os pessoal da empresa, pegaram. Por isso que eu disse, me provem o contrário quando eu botar 
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as mão numa máquina pública e coisa. E eu vou sair andar, quero que me pare e me chame a polícia. 

Aí eu quero ver aonde que vai estourar.  Porque se eles...a pessoas de fora, que não contribui,  tem 

direito, porque só daqui não tem? Essa é a minha preocupação. E tão falando em concurso vai sair eu 

acho que tem umas... médico que tem que vim, vai ter que vir vai ser bão mas eu quero ver da onde 

que vão tirar o dinheiro pra pagar, que na prestação de  conta...na...na audiência pública que nós 

tivemos aí ó, a Folha de Pagamento tá quarenta e nove vírgula não sei quanto nove por cento, que é 

cinco milhões quinhentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e oito reais. É a Folha hoje, que os 

‘cara’, esses dia, vieram aqui mentiram pra nós, o secretário mentiu pra nós, diz que tava trinta e sete 

então o quê que ele fez na audiência pública? O que...o vereador Ibanez tava junto. Se o orçamento 

bruto da receita é onze milhões e duzentos e poucos mil, daí tu me prove, de onze milhões e duzentos 

e cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e oito, se não for quase 

cinquenta por cento. E daí eu quero ver da onde que vão tira os outros pra pagar as pessoas que 

passa no concurso e tem que chamar não sei da onde que... meu muito obrigado e devolvo a palavra 

à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Eu tô aqui com o projeto 

da...que foi contratado...da licitação pra fazer esse calçamento. E, aqui, só pra ler um parágrafo aqui: 

Ah... serão empregados tratores equipados com lâmina carregadora conjugados com outros 

equipamentos, escavadeira hidráulica, transportadoras diversas. A autoração incluirá a completa 

utilização de tratores e moto niveladoras para escarificação. Esses serviços deverão ser realizados 

pela equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, no caso a terra...a 

terraplanagem. E aqui movimento de terra e bases, que a prefeitura tá pagando noventa e um mil, 

novecentos e cinquenta e cinco com cinquenta e nove centavos, eu dei uma olhada rápida, como eu 

falei. Então se a gente sentar e ler, avaliar bem isto aqui, e foi...a Prefeitura tá pagando 

alguma...esses noventa e um mil, por uma coisa que tá fazendo, então uma coisa tá errada, aqui, 

neste projeto. E agora eu vou falar em nome da UDP, bem rapidinho. É... colega Rodolfo, assim ó, eu 

concordo contigo no teu pensamento assim que ninguém dá um tiro no pé, por gosto. Se o seu 

Osvaldo se elegeu prefeito pra administrar Capão do Cipó, ele pode até pensar o melhor, querer o 

melhor. Mas, como tu falou assim, que a...a...nós temos a obrigação de contentar a maioria do povo 

de Capão do Cipó. E a nossa indignação é que o gestor do Executivo sempre quer o melhor pra si 

próprio. A prova disso são várias e várias coisas que a gente sabe, vem aqui, outros vereadores nos 

desdizem aqui. E provas, infelizmente, a gente não tem. Porque, infelizmente, hoje o papel, ainda, 

prova tudo. Era isso eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder 

de Governo PP: É... presidente, a discussão fica infindável. Risos. É...Jaque, eu tava pensando aqui 

quando você disse que foi comprado um carro, né! E os dois microônibus? Que não foi dinheiro do 

estado não, nem de governo. Foi dinheiro do...da Secretaria da Educação, que foi economizado. Eu 

que era secretário. Dois microônibus, você esqueceu. O Uninho, esqueceu.  Ambulância, esqueceu, 

não é? Eu acho, tô te falando. Quatrocentos e trinta mil, não é isto que saiu a Avenida? Dinheiro 

público investido. Vão re...Ah por que vão paga. Vão paga, mas  a Prefeitura já pago, tá!?  Seiscentos 

mil, agora, não é seiscentos mil que nós votamos aqui agora pra...pra asfaltar a cidade? Que dinheiro 
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é este? É emenda? Dinheiro público, economia. Então, são essas coisas. Outra coisa, colega Regina, 

querer o asfalto, por exemplo, pra cidade é pensar pro...no...pro prefeito? Eu tenho orgulho, hoje, por 

exemplo, eu entrei na cidade, são poucas as cidades que tem um asfalto bonito igual a nossa cidade. 

Que tá ficando bonito. Outra coisa, vão asfaltar aqui em cima dessa...desse calçamento  aqui. 

Certamente que vamos.  Se não for Osvaldo Froner, é quem vai vim depois dele.  Vai fazer, vai ter 

que arrancar as pedra, não vai. Agora, vai ter que pagar duas vezes, a gente sabe disso, né!? Então 

eu acho que muitas coisas...é, eu não vejo alguém fazer pra si próprio. O ‘cara’ que tá , tem mais é 

que fazer. Agora, ele também pode fazer e colher os louros que aqui aquele troço que ele tá fazendo, 

é dele. O seu Serafim Rosado foi prefeito aqui durante oito anos. Fez e aconteceu um monte de coisa. 

Todo mundo aqui elogia, inclusive eu. É louros dele, é vitória dele, é coisa que ele fez, que ele 

construiu pro Município. Isso é pra ele? Agora, ele pode. Nós podemos aqui, qualquer um de nós, 

elogiar o seu Serafim. Agora, não podemos elogiar o Froner. Não podemos dizer que o Froner tá bem 

feito. Se foi o Fro... se o Froner fizer, é porque ele quer aparecer, ele está pensando em si próprio,  

olhando pro umbigo dele. Essa coisa toda.  Então, são dois pesos e duas medidas. São assim... 

parece que as coisa são assim. Eu, por exemplo, elogio é...o nosso Município. Outra coisa: nas 

páginas policias. Pelo amor de Deus. E as coisas boas do Município? E a nossa Expocipó? E o 

crescimento do Município? E a safra cheia? E o acesso asfáltico? E as coisas que nós comentamos 

toda a semana, do Município? Agora, porque tem uma cidadã que...falsa gestante. Foi exonerada, e 

esta respondendo processo.  Ponto! Vão culpar o ‘cara’? Foi ele que contratou, cargo de confiança. 

Agora, no momento que ela aprontou, foi demitida. Foi exonerada. Então são essas coisa que a gente 

tem que ver, e não só achar. Eu acho que Capão do Cipó tem muito mais que página policial. Muito 

mais coisa melhor, e nós somos muito melhor que as coisas ruim que acontece aqui no Capão do 

Cipó.  Muito obrigado, presidente, e até a próxima terça-feira. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Senhor presidente, e novamente, aqui, eu venho reforçar, 

presidente, o convite da nossa festa, da nossa comunidade católica, no domingo. Eu quero 

fazer...quero ver todos os colegas  vereadores, lá, presentes. E, eu tenho uma dúvida aqui. E eu... o 

Jaques me levantou que o prefeito tava em Pato Branco!? Eu também...eu não sabia, senhores, e não 

sei se os colegas sabiam? O vereador Ibanez me confirmou que não sabia, também. Não sei os 

outros colegas?Pato Branco. Pato Branco eu acho que é uma cidade do Paraná.  Sabe que eu me 

lembrei de Pato Branco, e é até é engraçado, colegas. Eu me lembrei quem olha A Praça é Nossa, na 

SBT, tinha uma moça, que representava Pato Branco, era “A Terra da Mentira.” Que coincidência, né, 

tchê?! Não sei como as coisa fecham, as vezes, né tchê?! Então assim, me preocupa. E agora eu tô, 

eu vou indo um pouquinho neste tom de...meio irônico. Peço perdão aos colegas assim,  mas...ah... 

quem ouviu fala na...na imprensa toda, agora, que tem um vulcão aqui no Chile, se não me engano, e 

as cinzas tão vindo pro Sul, e estão cancelando os voos. E eu fiquei preocupado com o meu prefeito, 

que gosta de viajar bastante. Que ele pare o quanto antes, que eu quero ver o prefeito Froner aqui, né 

tchê. Eu peço pra ele. Ou duas coisas. Ou ele fica lá em Nova Gama, Rodolfo, pra dar um auxílio lá 

perto de Brasília, que já fica lá, dá um auxílio ao prefeito de Nova Gama, e fica lá em Brasília dando 
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auxílio, buscando verba e mandado pra nós, aqui. Porque, se ficar o Elso aqui, eu fico mais tranquilo, 

inclusive. Tá!? Era isso, meu presidente. Me perdoe as palavras. Até terça-feira que vem. Muito 

obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu quero aqui colocar ao colega 

Jairo, muito obrigado pela palavras. Acho que houve um pequeninho erro, vereador, aqui.  Nós 

colocamos é...com a nossa secretária, aqui. Talvez nós colocamos outras palavras no meio, e é pra  

que seja colocada essa ajuda de custo ao visitadores, né. Então a gente vai corrigir. Mas, com 

certeza, é pro visitadores. Eu, sobre esse vulcão que tem lá, gente, a gente nunca tira proveito dos 

outros seres humanos, sabe. Eu, sinceramente, me dói assim no coração o que está acontecendo nos 

outros Países, nos outros mundo. Olha, gente, nós somos seres humanos, e nós não estamos livres 

de, um dia, nós passar pela uma tempestade, que venha, até mesmo, destruir um patrimônio nosso, 

ou que venha nos atingir. Com tanto suor, com tanta dor no coração, nós lutamos pra ter. E aí usamos 

dessa Tribuna pra, às vez, faze uma demagogia. Olha gente, sinceramente, a pessoa que usa de uma 

demagogia, talvez não tenha coração.  Talvez não seja um ser humano. Por que eu só digo uma 

coisa, não adianta nos vim aqui nessa Casa criticar, usar do que está sendo mal feito. Vamos tentar 

resolver. Vamos tentar ajudar.  Esse é o objetivo do parlamentar Municipal. Este é o objetivo do 

parlamentar Estadual. Este é o objetivo do parlamentar Federal. Então eu digo uma coisa assim ó, 

não adianta nós vim aqui criticar, usar de que tá sendo feito, o que está acontecendo nos outros 

mundo, por favor de Deus. Vamos por os pés no chão e pedir a Deus que nos livre de todos os males 

do nosso Município e das nossas comunidade. Senhor presidente, até terça que vem. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: E...colegas vereadores, deve tá entrando nessa Casa,  

mais um projeto, eu acho que a semana que vem, da troca...dum projeto pra ser construída a Igreja 

Matriz, aqui no centro do Município, aqui. Uma troca juntamente com a igreja. Já me procuraram, pra 

saber a minha posição. Mas é uma coisa engraçada, isso já vem de tempo, né, esse projeto que vai 

entrar. É de anos que várias pessoas reivindicam a troca daquela torre abandonada lá né, que tá ali 

pra ser restaurada, feito um museu, que é a ideia do prefeito Municipal por um terreno aqui no centro 

pra se construí a Igreja Matriz. Espero, sim, que isto venha acontecer. Tenho certeza que o prefeito 

Municipal vai ser acessível a essa troca que irá acontecer. Também, tenho que desejar sucesso ao 

presidente do partido, o Henrique. Continua a frente do Partido Progressista, pela convenção que foi 

realizada o fim de semana. Sucesso pra ele da nova condução dos trabalhos, por mais dois anos, do 

Poder Legislativo. Também convido os colegas, eu acho que foi o prefeito e o presidente, né, 

convidado pra uma reunião, amanha, é... a respeito da RS 377, as treze e trinta horas, no gabinete do 

prefeito Julio Ruivo. Mas eu vou mais longe, colega Rodolfo. Até, aqui, tem coisas que a gente...eu 

sou muito, assim, de falar  aqui  nessa Casa e cobrar as coisa que eu tenho certeza que eu falo. E 

quero reforçar tuas palavras, colega Rodolfo, a respeito do investimento no Capão do Cipó.  

Quinhentos mil no ano passado, seiscentos mil de asfalto esse ano, dois microônibus, um Uno pro 

ICM, um Citroen, uma van pra Saúde, refeitório no Entre Rios, ponte no Entre Rios, reforma do Posto 

de Saúde do Carovi, conclusão da rede de água dos Palharini, e várias reformas de rede de água, 

calçadão em frente à Câmara, noventa mil que sobrou, que é da comunidade cipoense. È inúmeras 
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obras realizadas, gente.  Não tem...nós seria muito injusto se viesse a essa Casa, pelo menos, e não 

falasse a verdade. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Quero me associar aqui, senhor presidente, aos votos de pesar a 

família do senhor Adriano Garcia dos Nascimento, pelo falecimento da sua esposa, né. Todos 

conhecem aí, e são todos amigos desta comunidade e viveram a vida toda aqui.  Também peço, 

senhor presidente, que direcione um oficio ao DEMAC, pedindo limpeza nas caixas d’água do nosso 

Município. É um horror as sujeiras, as imundices, de limos, que estão saindo das torneiras, entupindo 

os canos das casas. Então, pedindo, encarecidamente, que o DEMAC tome essa providência, e faça 

o mais breve possível a limpeza. Também ao nosso padroeiro do Município, o...o...o Santo Antonio, 

que domingo nós temo a nossa festa, o padroeiro. Então, eu também me solidarizo com esta 

comunidade com nosso padroeiro do Capão do Cipó, o Santo Antonio. Também quero aqui, senhor 

presidente, dizer pelas questões que o nobre colega Rodolfo falou, a Sessão passada, defendendo o 

nosso Executivo, prefeito Municipal, dizendo que tudo é cobrado,  tudo se cobra. Mas ele foi eleito pra 

isso. Pra administrar Capão do Cipó e pra resolver os problemas da nossa comunidade. E que ele, 

tinha que chamar de São Fro... como é que é? De “São Froner”,  de tanto que ele...que ele tem pra 

resolver, de tanto  problema que chega até ele, pra resolve, tem que chamar de “São Froner”.  “São 

Froner”, o senhor colocou isto, né! Então, eu digo o seguinte: se uma pessoa se elege...o prefeito se 

candidata, se elege pra administrar um Município que já pega pronto, tudo prontinho. Aí dizem que o 

homem é “São Froner”. Então, meu Deus do céu, comunidade que nos ouve pela 87.9, como, que 

título que nós daria, ao nosso primeiro prefeito Municipal de Capão do Cipó, que pegou isso aqui por 

terra, e não tinha nada? Eu só tenho um título a dar pro Serafim. Seria “Papa Serafim Primeiro”. 

Porque “São Froner”, pelo amor de Deus, pego tudo pronto. Muito obrigado, até terça que vem. Após 

o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: 

INDICAÇÃO 046/2011, do vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 047/2011, do 

vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. CONVITE, da Administração de São Vicente do Sul, 

para a cerimônia de abertura da 23ª FECOBAT, dia 8 de julho, às 19:30 horas, no Pavilhão de 

Eventos da Feira. PROJETO DE LEI 005/2011, do Poder Legislativo, que “ Autoriza o Poder 

Legislativo Municipal a contratar em caráter emergencial um profissional para atuar no serviço de 

limpeza, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, e dá outras providências”. INDICAÇÃO 

048/2011, do vereador Ibanez Garcia ao prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 021/2011, do 

vereador Ibanez Garcia ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 049/2011, do Diego Nascimento ao 

prefeito municipal. MOÇÃO 011/2011, dos vereadores aos familiares de Anália Garcia dos Santos. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 001/2011, do Poder Legislativo, que “Institui o regulamento 

para a realização de Processo Seletivo Simplificado no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores 

de Capão do Cipó e dá outras providências”. INDICAÇÃO 050/2011, do vereador Jairo Charão ao 

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

LEI COMPLEMENTAR 001/2011, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo contido na Lei 

Complementar n° 002/2009 – Estabelece o Código Tributário do Município – e dá outras 
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providências”, sendo que o vereador Erico Rosado pediu vistas de tal projeto para que seja estudada 

a possibilidade de diminuir o valor da parcela de trinta reais para vinte reais. Após o senhor colocou o 

pedido de vistas em votação, sendo aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 033/2011, do 

Poder Executivo, que “Cria o Abrigo Irmã Dulce em Capão do Cipó - RS”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 034/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir 

unidade orçamentária, atividade e a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2011”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 005/2011, do Poder Legislativo, que “Autoriza o 

Poder Legislativo Municipal a contratar em caráter emergencial um profissional para atuar no serviço 

de limpeza, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, e dá outras providências”, sendo que o 

senhor presidente explica que devido a saída da servidora que ocupava o cargo de Auxiliar de 

Serviços Gerais, se faz necessário a contratação imediata de profissional para ocupar o cargo, por 

isso pede que os vereadores deem parecer verbal do Projeto de Lei, para que vá hoje em votação. 

Após os colegas concordarem em dar o parecer verbal, sendo todos a favor do Projeto de Lei ir hoje a 

votação, o senhor presidente coloca o PROJETO DE LEI 005/2011 em votação, ficando aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 001/2011, do Poder Legislativo, que “Institui o 

regulamento para a realização de Processo Seletivo Simplificado no âmbito da Câmara Municipal de 

Vereadores de Capão do Cipó e dá outras providências”, sendo que o senhor presidente explica que o 

Projeto de Decreto é para regulamentar a forma do Processo Seletivo para a contratação desse 

profissional, portanto se faz necessário sua votação, hoje, pelos mesmos motivos do Projeto de Lei 

005/2011, do Poder Legislativo, e pede que os vereadores deem parecer verbal do Projeto de 

Decreto, para que vá hoje em votação. Após os colegas concordarem em dar o parecer verbal, sendo 

todos a favor do Projeto de Decreto ir hoje a votação, o senhor presidente coloca o PROJETO DE 

DECRETO 001/2011 em votação, ficando aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

021/2011, do vereador Ibanez Garcia ao prefeito municipal, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 

011/2011, dos vereadores aos familiares de Anália Garcia dos Santos, aprovada por unanimidade.  

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 14/06/2011,  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, 07 de junho de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 


