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ATA N° 24/ 2011 (Ordinária) 

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho 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 o 2° secretário para que faça a leitura da ata 23/2011, da Sessão Ordinária do dia 

28/06/2011, 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 e informa que a vereadora Regina 

Weidmann não se faz presente por motivo de saúde. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, é...comunidade que nos honram com as 

suas presenças, e o Folha que aqui, sempre, está presente nas Sessões, que é a imprensa aqui, né? 

E a todos os ouvintes da 87.9, que as vinte e uma horas estarão nos ouvindo. Senhor presidente, eu 

inicio coloca...me associando assim aos votos de pesar pelo falecimento, né, do nosso ex-presidente 

Itamar Franco que, realmente, ele conseguiu, pelo que a gente sabe, quando ele assumiu esse País, 

controlou a infração. Hoje nós temos o...o Real, que é a nossa moeda, aqui do País, e com a infração 

controlada graças aquele grande homem. Todos sabem a história dele, o que ele fez pelo nosso 

Brasil. A pessoa humilde que ele era. A pessoa séria, competente, honesta. Então eu quero, aqui, 

deixa, em nome da Bancada do PDT, que seje registrado nessa Casa os votos, então, de pesar pelo 

falecimento do ex-presidente Itamar Franco. Também senhor presidente, eu quero aqui, tanto falou o 

nosso colega Jaques, que agora, também, eu tive oportunidade de constatar, e algumas pessoas, 

também, já tinham me falado das dificuldades que passa aquele senhor ali do assentamento Santa 

Rita, o Diulio. Dos quais já foi prometido, já teve visita da assisten...da assistência social na casa dele, 

e até hoje, nada. Ele passa por sérias dificuldades. A moradia dele chove, entra vento, não tem onde 

para, é tudo numa peça só. Então tudo aquilo que foi colocado, já antes, principalmente pelo colega 

Jaques, aqui nessa Tribuna, realmente é verídico. E nós pedimos, encarecidamente, a assistência 

social que faça o papel dela aqui no nosso Município. Visite e destine alguma coisa lá pro...pra...pra 

esse rapaz, pro Diulio. Por que passa, realmente, sérias necessidades. E eu convoco todos os 

colegas vereadores que, se isso aí não acontece em questão de uma semana é o máximo que a 

gente pode dizer assim, por que já tanto foi pedido, que nós faça uma lista, então, de doações e peça 

pra comunidade. Que, eu tenho certeza, a nossa comunidade ela é muito auxiliadora. Tudo que se 

precisou, que tu chegou na nossa comunidade, o nosso pessoal, nossos munícipes, eles ajudam. E 

eu tô aqui pronto a encabeça uma lista, se os colegas quiserem ajudar, pra nós ajuda aquele rapaz, 

se o Executivo não toma providência. Também, colega Diego, eu vejo aqui a tua Indicação 058, de 

muita valia. Por que, realmente, alguma coisa da oposição é difícil de se conquista. A oposição não se 
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conquista. Tu bate, bate, bate, aí quando entra um pedido da situação, aí se consegue. Muito bem. De 

tanto, de tanto implora pela internet na Agricultura, na Inspetoria, que necessita, agora tu entrou com 

o pedido de Indicação. Pode ser que, agora, resolva essa situação que vem se alastrando há muitos 

dias, projudicando os nossos produtores do Município do Capão do Cipó. Sobre a 377, senhor 

presidente, é um absurdo o estado que tá. Amanhã tem uma audiência com o secretário, né, dos 

Transportes, o...Beto Albuquerque. Dos quais tá recebendo uma comitiva de Santiago, né. Tinham, 

também, deixado um convite nessa Câmara. Tinham ligado pra cá, né. Mas parece que não é 

possível ninguém se fazer representar lá. Amanhã às dezesseis horas está saindo, então, uma 

audiência com o Beto Albuquerque sobre a 377. E eu quero, aqui, colocar que o senhor Fiorindo 

Tamiosso me procurou colocando assim, uma certa indignação com a Secretaria do Meio Ambiente. 

Por quê? Ele precisou uma documentação, que fosse enviada pra Santa Maria, pra liberação de uma 

área de financiamento de calcário. Pra ele financia calcário. Essa documentação foi encaminhada, 

quando chegou em Santa Maria, através do secretário do Meio Ambiente, quando chegou em Santa 

Maria, essa documentação voltou dizendo que faltava documentos, cópias de documentos pessoais 

do produtor Fiorindo. Dos quais ele disse que entregou esses documentos e que tava completa a 

documentação. Que que acontece? Dia trinta vencia isso aí, e dependia só duma declaração do 

secretário do Meio Ambiente pra completa essa documentação e envia de volta. O secretário disse 

que não podia dá. Então não precisa ter a Secretaria do Meio Ambiente! Quando o ‘cara’ mais 

precisou enviar a documentação pra Santa Maria, pra ser liberado o financiamento da sua área, pra 

calcário, não conseguiu. Pra que secretário do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente no 

Capão do Cipó? Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): Senhor presidente, demais colegas vereador, os ouvintes da 87.9. Ao secretário de Educação, 

os funcionários, o jornal o Folha, nosso companheiro Maurinho, presidente da Cooperativa dos 

Assentado, o Geraldo, demais, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou, rapidamente aqui, 

pedi uma parada de ônibus, que o Vando da Sepé pediu. Diz que faz horas que ele pede. O gurizinho 

dele é longe ali pra vim da estrada, e não tem. Ele disse: “Jaques, eu já falei pra uns quantos lá. 

Tenta, pede, de novo, pra mim lá”. Por que o gurizinho dele, dá uns...dá setecentos metro, e ele disse 

que daí dia de chuva é complicado ali. Por que a...fica, agora, nesses frio é pior ainda. E o Joãozinho 

do ônibus, ele faz da Real, lá em cima. Faz a... ele já falou e disse que não adianta. Ele disse: 

“Jaques, o Serginho, aquele, não adianta nem fala mais”. Eu disse: mas não adianta fala com o 

Serginho. O Serginho, mal a pena, é um coordenador de estrada. Quem tem que toma iniciativa é o 

secretário de Obras, que muito pouco toma. A verdade é essa. Pra faze pista de MotoCross na 

propriedade dele, trabalha fim de semana. Agora pra trabalhar em estrada, não pode. A verdade é...é 

sempre assim que acontece. Um produtor de leite, que percisa bota uma pedra, arruma a estrada pra 

tira um litro de leite da sua...pra sobrevive, não pode. Por que tá sempre com esses caco de patrola 

quebrada. A verdade é essa. Entram no assentamento, quebra a patrola. Eu acho que, Antonio, nós 

vamo te que para de fala em patrola no assentamento, por que entra pra lá, diz que quebra a patrola. 

Eu acho engraçado isso. Eu não sei o que tem. E...e bom pedi pra assistência social, que agora tá 
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frio, tem uma véinha que tome iniciativa, que faiz seis meis que tá parada numa propriedade, ca 

mema ropa e não foi trocada, que é ali no Tibúrcio, aquela patrolinha véia, aquela nossa, né? Bom vê 

se a assistência social dá um jeito e tira essa pobre véia da beirada da estrada e traz pro pátio da 

Prefeitura aquela patrola. É...fica até feio, feio rapaiz. Seis meis uma patrola parada na propriedade 

dos outros ali, se tem o pátio público. É uma...é calamidade essa coisa aí. E a estrada Real lá, perto 

do Beto, entre a Real e o seu Beto. Diz que não tem como anda o transporte escolar, e do seu 

Valdemir Pinto. Duma altura do seu Alcindo Barcelos pra baixo, é precária aquela estrada ali. E o seu 

Darci lá da Sepé, novamente, pede que leve uma carga de pedra pra fossa e uma retro pra ergue o 

poste de luz pra eles bota luz na Igreja Deus é Amor. É até...é uma coisa simples de faze, e se tora 

tão difícil pra Administração. É...eu não sei o que que pode acontece, ainda.  A dona Vilma, lá da 14, 

até hoje ainda não levaram as pedra. O Paraguaizinho, também não. Tira leite. Globearam a estrada 

dele, até hoje não botaram uma carga de pedra. Até é bom o secretário de...de Educação tá ali. Eu 

um dia eu falei pra ele, qual é a iniciativa que a Secretaria ia toma sobre a ajuda de...que dão pros 

estudante que estudam fora, que faiz cinco ano que tá sessenta e cinco reais. Tudo subiu. Que fosse 

possível subi, no mínimo, uns vinte reais, em cima do bolsa estudante, que São Vicente paga oitenta 

e cinco pra comer lá, as crianças que ficam lá. Pro município é pouca coisa, mas pra eles é bastante. 

E ele já tá aqui, o pessoal da Sepé Tiarajú, eu tive lá ontem, pediram por que que o prefeito não 

mando faze a rede de água? Tu tava junto, secretário, tava eu, o secretário do Meio Ambiente e o 

prefeito, lá na Progresso. E ele disse que num...durante um meis eles iam arruma a água, 

principalmente, pro Henrique, pro Trevisan, pra dona Dovirge, pro Carlinho, aquela turma que não tem 

água, pro seu Naldo, e até hoje, nem seque, uma rede. E diz que não iam mais bota manga preta. 

Mas, simplesmente, lá no Valdir esses dia pegaram e fizeram o valo e botaram manga preta. 

Reclamaram, reclamaram que não iam bota manga preta, mas botaram manga preta lá. Mas 

comprem cano, é um ‘pila’ o metro de ½, do PVC. É...então a gente não tem nem como tá cobrando 

muito. E eu queria só sabe da oposição, só o seguinte: entra funcionário e sai funcionário. Entra 

funcionário e sai funcionário. Funcionário de ICMS, coordenador, entrou faz uma semana. Hoje, diz 

que, de tarde, foi demitido. Por que motivo? Então eu fico meio, a gente fica meio...E o pessoal do 

assentamento pede, o pessoal, principalmente onde que eu moro ali, que não botem cachorro morto 

na estrada que vai pro assentamento. O assentamento tem...tem duzentas e poucas famílias que 

sobe aquela estrada todo dia, quase, pra cima. Ali tem moradores, não tem lixo ali. Que parem de 

joga lixo ali. E tem uma das nascente daquela sanga que desce, sai dali, também. Meu muito 

obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador não 

fez uso de seu tempo regimental de cinco minutos. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): A vereadora não se fez presente por motivos de saúde. O senhor Presidente 

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

vereadores, público aqui presente, secretário, jornal o Folha, 87.9, a nossa rádio Cipoense. Boa noite 

a todos. Eu queria faze um pedido lá naquela estrada do Carovi, na frente da Alice Cardinal. Não sei 

se o colega Ibanez tem cruzado ali. Se tive mais um buraco, fica um buraco só a estrada. Por que tá 



0387 

 

horrível, é terrível, e auto pequeno enrosca embaixo. Óia de camionete, vô te conta uma coisa, tem 

que anda o quanto vira a roda. Tá horrível aquela estrada. É uma estrada complicada, sempre 

vem...sempre buracada. Mas agora tá terrível. O prefeito falo pra mim que tinha comprado dois mega, 

aqui, sobre o negócio da internet. Isso ele falo pra mim. Que eu queria pega a Câmera com...nós ia 

faze um...uma licitação pra pega e bota aqui na Câmera e ia passa pra EMATER, que é um 

grande...Daí ele disse que não precisava, que ele tinha tomado as providência, que ia funciona. Só 

que, agora, até agora não funcionada nada. Hoje nós aqui tava tudo sem internet. Então isso aí, a 

gente tenta dá ideia pra faze as coisa, como a Câmera ia toma, faze isso aí pra termina esse 

poblema, não. Ele disse que ia faze, só que não fez. É isso aí!  Sobre a patrola, essa, fundiu a grande 

agora, colega Jaque. Fundiu a patrola grande. Só que a outra pequena ficou de cinco a seis meis 

parada, ninguém arrumo. Agora tem duas parada. Agora, novamente agora, pra funciona a pequena, 

vai funciona as duas junto. Por que daqui cinco seis meis, também, né? Então, já vô dize pro pessoal 

aí que quer estrada, que sossegue o pito. Que estrada, agora, não vai te tão cedo. Era isso, devolvo a 

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

CHAVES JARDIM (PP): Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, jurídico dessa 

Casa, servidor público que nos visita na noite de hoje, secretário de Educação Henrique Nascimento. 

E, quero aqui, senhor presidente, pedi votos de pesar a um grande amigo nosso. Um amigo cipoense, 

que faleceu no sábado, se chamado Sepé Tiarajú, Areias, o senhor Bento Freitas Martins. Um grande 

amigo, deixando a sua família, sua esposa, conhecido no Município, e além fora do Município. Então 

eu quero aqui me associa a essas palavras dolorosa a família do senhor Bento Martins de Freitas. 

É...também estive hoje, senhor presidente, a qual entre em contato ontem, portanto. E hoje recebi a 

informação pelo chefe de gabinete da senadora Ana Amélia Lemos, Marco Aurélio, pedindo pra que o 

Poder Executivo e o Legislativo enviassem um ofício ao gabinete da senadora Ana Amélia pra que os 

municípios da região, secretário de Educação, é...estão sendo beneficiado com agencia e posto do 

Banco do Brasil. E aí encaminhei ao Executivo, né, essa sugestão, a qual, também, estou me 

associando ao Executivo, e convido meus colegas, pra que nós tenhamos aqui no Município. Não vou 

dize uma...uma agência. Mas tenhamos aí um posto avançado do Banco do Brasil, que é uma das 

necessidades do nossos produtores, também, né? É muito importante. A qual eu transmiti a senadora, 

ao chefe de gabinete, o Marco Aurélio, pedindo pra que nós agilizasse, também, enquanto não chega 

essa Lotérica, aqui no Município. É...que venha pra cá o CAIXA AQUI, pra nós recebe aqui o Bolsa 

Família. Imensas família aí, que deve se desloca até Santiago, aonde gastasse quase tudo, né? 

Então, nós tendo um CAIXA AQUI, no Município, o pessoal vai se beneficiado aqui no Município, né 

vereador Ibanez? Então esses... é um trabalho, também. Hoje, também, encaminhei junto com o 

senhor prefeito, o pedido ao presidente da Comissão da Agricultura do Estado, deputado Chicão, né? 

Pra que nós possamos aí tenta, junto com o governo Tarso Genro, é...a reativação do RS RURAL, né, 

pra correção de solo do nosso pequeno produtor aí. E o deputado Chicão é o presidente da Comissão 

da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Mas também quero aqui, senhor presidente, solicitar 

que seje é...feito uma fossa aqui no assentamento Santa Rita, para o senhor Glênio  e a dona Olinda, 
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né? Estão necessitando lá de uma fossa e que seja levado é...uma...uma carga de pedra, né, até essa 

residência pra corrigi esses poblemas aí que as pessoas necessito nas suas residências, né? Então é 

aqui no Santa Rita, e...como dizia o colega Jaques, é...a qual eu e o colega Jaques temos uma 

representatividade aqui nos assentamentos. É...ficamos triste quando se iniciamos um trabalho e logo 

se para, né? Então eu fico tão triste, aborrecido, a qual estive no assentamento 14 de Julho, vereador 

Jaques, acompanhando o secretário de Obra, e lá tava sendo feita a estrada do Paraguai e a da dona 

Fátima, ali que tu falou, né? Então tava sendo feita. Eu não sei o que que aconteceu. Então, 

lamentavelmente, gente. Eu, me dói muito, quando aqui eu faço minhas representações as 

comunidade, e se iniciamos um trabalho, e se para o trabalho. Se tem que saí pra outro lugar, né? 

Então é, lamentavelmente, quando a gente fica procupado. Também que seja colocado 

encascalhamento nas estrada, na estrada da...a Esquina Palmeiro, lá quem vai pro seu João Nereu 

dos Santos, né. Então o transporte escolar está passando por uma necessidade lá, e que seje 

é...recorrido é...talvez aí o nosso secretário da Educação possa, também, passar ao nosso secretário 

de Obras do Município, né? Que seje feito essa...esse trabalho. E, também, gostaria de pedi ao 

secretário de Obra que seje espalhado umas carga de pedra lá no senhor Roque, no Entre Rios, e, 

também, no seu Percival, popular ‘Tina’. A qual o seu ‘Tina’, lá, tem poblema de saúde, né, e 

necessita que seje espalhada aquela pedra e esparramado, né? E, também, ali em frente ao seu 

Arceli Secretti, também no Entre Rios, é...quando se começou aí o encascalhamento desses 

oitocentos e quatro mil. E eu não vi a comissão que foi formada aqui nessa Câmara, vereador Ibanez, 

percorre mais esses oitocentos e quatro mil, né? Né...? Foi feito, mas, até hoje, não vi se a comissão 

acompanha. Não vi se a comissão está andando. E eu, lamentavelmente, aqui peço, 

encarecidamente, que seje feito...é...essa vista aí da comissão, daqui da Câmara, pra verifica o 

encascalhamento dos trecho lá do Entre Rios, né? Então muito obrigado, senhor presidente, volto no 

meu tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, 

colegas vereadores, jurídico dessa Casa, secretário Henrique, da Educação, o Adair, o Maurinho, o 

Emerson que trabalha no Folha, meu amigo Ricardo, Geraldo, Ana, a nossa rádio 87.9, o Roberto. 

Boa noite a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente, começo em agradecimento ao seu Valdir 

‘Puca’, pelo convite de aniversário da sua netinha. Que tava de aniversário dia trinta. E foi belíssima 

festa, né colega Antonio, colega Ibanez? Aquela família ficou de...tem que deixa assim um resistro 

nessa Casa, de parabéns pela festa que fez à sua neta. Então quero agradece ao seu...o seu Valdir, a 

dona Bete, a Simone, ao seu esposo, o Valmir, pelo agradecimento assim, da minha família, em nome 

a deles, por essa festa da sua neta, que foi belíssima festa no nosso Município. Também quero aqui, 

foi comentado aqui sobre a patrolinha. A gente fica triste, seis mês parada, como diz o colega Jaques. 

Mas a patrolinha vem de tempo já dando os poblema. A gente se lembra que ela ficou seis mês 

parada, também, quando foi colocado açúcar no motor dela. E não só dela, das outras...tratores, 

enfim, da nossa Prefeitura. Então, essa patrolinha, como diz o colega Jaques: “É a vovozinha”. Então 

a gente fica triste de tá parado os trabalhos da nossa comunidade aí, que podia tá andando, e...mas, 

como se diz o ditado: Ela não quer nos ajuda, pra que os nossos munícipes tenham boas estradas, no 
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momento. Também, coloquei, hoje, mais uns pedido de Indicação a essa Casa, na Secretaria de 

Obras. Que seja colocado duas ou três cargas de pedra na porteira da propriedade do seu Alcioni, 

quem vai a Areias. E que seja arrumada as placas de indicaçã...indicativas da Esquina Palmeiros, que 

indica Carovi 20 km, pois a mesma está no chão. Que seja fixada no devido lugar a placa de indicativa 

de PARE, na Esquina Palmeiros, pois a mesma está escorada na parada de ônibus. E também peço 

aqui, que o departamento de trânsito providencie as placas de indicativas das ruas da nossa cidade. 

Também peço aqui, também, que sejam colocadas as placas de sinalização na rótula em frente à 

escola Júlio Biasi, na chega do nosso Município, ali. Também, o colega Jairo colocaste aqui, a gente 

fica meio triste por que a nossa internet, do nosso Município não tá nos ajudando. Então, peço que o 

Executivo aí tome providência, principalmente ali no setor, ali do veterinário ali. O pessoal, os 

produtores chegam ali pra tira GTA e não tá conseguindo por falta de internet. Então já coloquei, mais 

uma vez, ao nosso prefeito sobre esse poblema que tá acontecendo aqui no nosso Município, sobre a 

internet. Também quero agradece aqui ao secretário de Obras pelo patrolamento e encascalhamento 

lá da estrada do seu Valter Reimann, lá no...E a do seu Diego Christofari, lá. Ficou feito o serviço, a 

gente só tem a agradece os serviços feito durante a semana. E a gente só fica triste que aconteceu 

essas...grave probleminha aí nas patrola. Mas, com certeza, vão tenta conserta o mais breve possível 

pra seguir tocando os nossos trabalhos da Secretaria de Obras. Então meu muito obrigado, devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor 

presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz, aqui, presente, secretário da Educação, e 

ouvintes aí da rádio Cipoense FM. Mas, presidente, não tem como nós deixa de não comenta o 

falecimento do ex-presidente Itamar Franco. Foi membro do PMDB, fundador do MDB, inclusive. E, 

hoje, estava no PPS. E independente de partido que ele se encontrava, foi uma pessoa que se 

destacou pela ética e pela moral. E pelo cuidado ao bem público. Exerceu diferentes cargos públicos 

e nunca se ouve fala nada do presidente Itamar. Então, pra nós, principalmente pra comunidade, pros 

políticos, pros administradores públicos, que sigam o exemplo do Itamar Franco. Hoje, num momento 

difícil, onde vivemos o descrédito dos homens públicos. O descrédito com a Administração Pública. E 

não há, presidente, quando fala em bem público, cuidar do bem público, não tem como nós não deixa 

de comenta aquela patrola lá no seu Ardi Jaeger, vereador Jaques. Vou te corrigi, faz, hoje, deve faze 

Jaques, fecha essa semana, quatro meses que está aquela patrola lá. E aí vem o vereador Diego e 

diz que foi açúcar. Digo com muita tranquilidade, e várias vezes nós dissemos, vereador, se tem, 

existe alguém responsável, se Vossa Senhoria sabe, cabe a Vossa Senhora apura. E, também, vai te 

o meu apoio. Agora, eu acho que já faz três anos que houve aquele incidente, e não justifica tá aquela 

patrola atirada no tempo, pegando chuva, sol, lá na fren...numa propriedade particular. Que eu, o que 

não me falhe a memória, aquela patrola, ainda, anda. Então é, simplesmente, só pega um trator e 

arrasta e traze aqui pra Secretaria de Obras. Pelo menos esse capricho vamos ter. Seguindo, 

presidente, quero aqui, e tá aqui o Geraldo. E, Geraldo, na tua pessoa, quero saudar, aqui, todos os 

produtores de leite que são sócios da Cooperativa de Leite Cipoense. E, Geraldo, dois anos já se 

passam, e diziam que a cooperativa dos assentamentos, dos assentados, não durava um ano. Aquele 
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caminhão não durava um ano lá. E quantas, inúmeras, foram as reuniões, que vários colegas 

vereadores, este vereador participou, e nós lutamos pra que fosse o caminhão. E os ‘cara’ diziam: 

“Mas não vai dura o caminhão”! E, pra nossa alegria, Geraldo, pra nossa felicidade, tá lá o caminhão. 

Tá lá a cooperativa, andando, e muito bem. Então fica o registro e os parabéns a todos os produtores, 

que trabalham. Somente o caminhão, ainda foi. Até hoje acho que não ofereceram mais nada. E eu 

ainda espero, cadê o Fundo Rotativo da Agricultura, que beneficiasse aqueles pequenos produtores, 

e, até agora, não sai. Então assim, continue assim, batalhando. Dias melhores virão, tenha certeza 

disso. É importante você dar exemplo, deram o passo, que foi criada a primeira cooperativa do 

Município de Capão do Cipó. Origem aqui. Então isso nós temos que apoiar, sempre, meus colegas 

vereadores. Quero manifestar meu pesar à família do seu Bento Martins, Bento. E assim é a vida da 

gente, né? Vai e passa. Ficam-se os exemplos. Mas eu gostaria que nós não seguíssemos os 

exemplos negativos que a gente vê, principalmente, nos órgãos públicos. Gostaria principalmente os 

jovens, seguissem os exemplos bons. Se não há exemplos bons, no momento, em alguns locais, 

procuramos outros. Mas procuramos os bons exemplos. Que de notícia ruim, meus amigos, já 

andamos cansados. É triste a gente ter que vim, às vezes, aqui nessa Tribuna, critica e lamenta erros 

que podiam muito bem ser corrigidos, se ouvissem os vereadores, se ouvissem os colegas 

vereadores aqui da situação, se ouvissem os vereadores da oposição, se ouvisse a comunidade. 

Seria muito mais simples, se ouvissem o nosso líder de governo. Que, eu tenho certeza que, muitos 

fatos os nossos colegas vereadores não são ouvidos. Então era isso, meu presidente, e devolvo a 

minha palavra à Mesa, nesse minuto. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero 

saúda aqui o presidente dessa Casa, colegas vereadores, vereadora, o nosso Procurador, 

funcionários, o...o nosso secretário da Educação, se encontra aqui, o Adair, Maurinho, o Geraldo, a 

Folha que faz a cobertura dos...parte dos vereadores dessa Casa, e o Ricardo, e aqueles....Charle e 

mais aquele jovem lá, que se encontram nessa Casa. E os ouvintes da 87.9, que as vinte e uma horas 

estará ouvindo os pronunciamentos dos colegas vereadores. Eu, ouvindo atentamente os nobres 

colegas vereadores, e não tinha como vereador, como fiscalizador, de vim a essa Casa, colega Erico, 

e tu pode te certeza, que isso que tu cobrou aqui, nós cobramos, sim. E sempre a gente tem, sempre 

digo, junto aos colegas, que tão aí, o Jardim, o Rodolfo, o Diego, o Sergio, sempre...presidente dessa 

Casa, quando a gente cobra as coisa. E aquela patrola foi cobrado, sim, que mandasse recolhe pro 

pátio de máquina da Prefeitura. Se não, vão dize a omissão tamanha do Partido Progressista, dos 

vereadores dessa Casa, não. Houve, por todos. Quero defende todos colega. Foram unânimes. E não 

é a primeira vez que se cobra isso. Colega Jardim, não teria como não comenta, e, certamente, a 

Câmara vai faze o relatório e envia, sim, pro Tribunal de Contas a respeito dos oitocentos e quatro mil, 

que falta concluir, vereador. Falta concluir. Falta. Principalmente na comunidade do Entre Rios. Falta. 

Mas isso, vereador Jaques, não cabe a nós julga se tem ou não tem recursos, ou vão faze pra frente. 

Mas tem que ser concluído. Por que o recurso veio, e nós vamos fiscaliza. É o mínimo que nós 

podemo faze como vereador, como legislador. É a nossa obrigação, colega Rodolfo. É o mínimo que 

nós podemo faze. Mas nós vamo faze! Mais um pedido a Administração Municipal: veículo do 
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Conselho Tutelar. Eu disse, hoje, uma pessoa me cobro. Aquele veículo do Conselho Tutelar não veio 

pra cá pra faze serviço de outra secretarias. E que o governo ouça com muita atenção o que eu vou 

dize hoje. Por que, a partir de amanhã, eu vou fiscaliza e vou denuncia. Eu já vou avisa antes que 

aconteça. Vou denuncia, presidente. Por que aquele veículo veio na hora de emergência, que precisa 

sair o Conselho Tutelar, o veículo tem que tá em condições de saí, e não atendendo os interesse de 

outras secretarias, como está em Capão do Cipó. Ninguém é bobo. E o governo sabe disso, e as 

pessoa sabem disso. Tem que tá a disposição do Conselho Tutelar, e foi pra isso que esse veículo 

veio pro Capão do Cipó, cedido pela Secretaria de Agricultura do governo do Estado do governo 

passado. E eu vou fiscaliza, pode ter certeza! Por que tá uma vergonha, todo mundo pega. Todo 

mundo usa. E ele não veio pra todo mundo usa no Capão do Cipó. Então eu vô cobra. Mais uma 

coisa, presidente, e cobro assim e digo a todos os colegas vereadores, e eu cobrei nessa Casa e, 

novamente, eu vou fala. A respeito dos moradores que mudaram. Eu não sei quem é mudou os 

moradores pra...eu...eu tô falando dessas quatro casas aqui, dessa brilhante ideia que teve. Tem que 

dá um troféu pra inteligência que essas pessoa tiveram. Primeiro, pelo menos, tivesse inaugurado 

essas casa, como eu cobrei hoje. Colocado energia elétrica nessas casa, pra depois ser entregue as 

família que tão morando. Não contesto quem botaram, é o problema é do governo. Não cabe a mim, 

vereador, julga Pedro, Paulo, João, Maria. Mas que seje colocado energia elétrica. Seje inaugurado 

pra ser entregue pras família. E não da forma que foi, na calada da noite. Eu não concordo, como 

vereador, meu Jardim. Não concordo, de jeito nenhum. De maneira alguma vou concorda. Por que eu 

não sou omisso de minhas responsabilidade. Eu só digo a inteligência da pessoa. E quero faze um 

convite, presidente, aqui, no meus trinta segundos, da reunião que houve em Santiago, da 

Consulta...agora Consulta Popular Cidadã, que haverá na segunda-feira, na Câmara de Vereador, 

presidente, cedido pelo senhor, às dez hora da manhã. Vai ser escolhida as demanda, aqui nessa 

Casa, e os delegado da Consulta Popular, que irão a Porto Alegre, pra escolher as demanda do 

Município de Capão do Cipó. Convido a todos. Todos tejam convidados, em nome dos colegas 

vereadores do Capão do Cipó. Muito obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido 

PP: Eu volto aqui, senhor presidente, então foi cumprimentado lá o Charle. Então eu cumprimento o 

Luiz Au...o Julinho, também, lá do Entre Rios, né Julinho? A qual nós vamos retorna pro Entre Rios 

depois da Sessão da Câmara. Eu quero, aqui, faze um agradecimento ao seu Valdir, a dona Bete, ao 

Valmir, a Simone, é...pelos cinco ano de aniversário da Maísa. Bela festa, a qual nos receberam lá, 

imenso carinho, a qual participamos lá no seu Valdir, de uma grande festa mesmo. E parabéns a 

Simone, parabéns ao Valmir, pelo cinco ano da...da Maísa, né? Querida Maísa, a qual estava lá 

recebendo seus convidados, juntamente com seus pais. E...sobre a questão dos oitocentos e quatro 

mil, senhor...vereador Ibanez, é feito o encascalhamento da sede do Município até a divisa com São 

Miguel das Missões, e depois da esquina do Entre Rios até a 377. Em torno de trinta quilômetros, e 

não foi concluído até hoje, né? Está lá e eu quero a conclusão dos oitocentos e quatro mil na 

localidade de Entre Rios. Preciso de melhores estrada. Não só eu, como todo o nossos produtores. 

Também eu gostaria, entra prefeito e sai prefeito no nosso querido Município e ninguém toma 
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posição, vereador Ibanez, de construir uma área no Posto de Saúde de melhor qualidade. É uma 

vergonha, presidente, quando a gente chega no Posto de Saúde e vê a população idosa, crianças, ao 

ar livre. Que o governo sensibilize, senhor presidente, com a população de Capão do Cipó e construa 

uma área com banheiro, e deixe aberta uma porta para o povo se acomodar. Por favor. Olha, gente, é 

lamentavelmente o que eu vejo todo dia aqui no Posto de Saúde. O pessoal não tem aonde senta, 

principalmente, até abri o Posto, senhor presidente. É com chuva, é com sol, é com frio, e eu, 

lamentavelmente. Então eu digo assim ó, isso é complicado. Por que entra governo e sai governo e 

não fazem uma área pra melhor acomodação ao povo de Capão do Cipó. Muito obrigado. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu tenho aqui, nobre colega Jardim, uma 

sugestão. Vai sair agora, em agosto, novamente, a Consulta Popular Cidadã. É uma...é várias vez 

que nós vereadores, nessa Casa, solicitamos uma área, né colega vereador, no Posto de Saúde. O 

senhor tem total razão, colega vereador. Por que as pessoas chegam ali e ficam no tempo. Quem 

sabe a gente coloca uma parte, uma demanda, por que quem escolhe é o povo, é a comunidade 

cipoense, na área da Saúde, pra construí uma ampliação com banheiro, e uma área, num reservado, 

pras pessoas chegarem ali e fica esperando o atendimento das oito horas. Quem sabe nós sugerimos 

e colocamos na demanda da Consulta Popular, agora em agosto. É uma ideia. Também quero dá os 

parabéns ao seu Valdir, a Simone, pela organização, pela festinha da filha, da Maíra. E que fizesse, 

colega, mais de uma vez. Quem sabe faz duas vez no ano. (risos) É uma sugestão, né? Então os 

parabéns a família do seu Valdir, da dona Elur, pelo trabalho e organização. Também, colega Jardim, 

essas duas ambulâncias que tão aí, hoje, rodando, que não estão paga, ainda, falta ser resolvidos 

problemas burocráticos, também foi da Consulta Popular do ano passado. Cem mil das ambulâncias, 

que tão aí servindo a comunidade, foi mérito da comunidade cipoense. Mais uma coisa, colega. A 

minha preocupação a respeito da comissão formada em Santiago, a respeito da RS 377. Se nós 

depende de muitos município que querem atende os interesse próprio de aeroporto e de cidade, nós 

vamo fica aqui, que mais precisamo da RS 377, no meio de, cada vez, mais buraco. Nós tem que 

forma uma comissão nessa Casa e nós reivindica os interesse do Capão do Cipó, e deixa eles lá. Meu 

muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Senhor presidente, quero me associar, aqui, aos votos de pesar ao 

senhor Bento Martins de Freitas, né, também, pela Bancada do PDT. Quero falar aqui, também, 

felicitar, né, todos os associados da Cooperativa, aí dos assentados. Em nome do Geraldo que aqui 

está. É um exemplo de uma coisa que deu certo, né Geraldo? Meus parabéns a vocês. A gente sabe 

o trabalho que teve, os entraves que foi debatido pra essa conquista, hoje, ser uma realidade. 

Também, senhor presidente, direciona um ofício a Secretaria de Obras pedindo a retirada daqueles 

lixos que tem lá na Esquina Palmeiros. É uma vergonha aquela parada de ônibus, lá, a quantia de lixo 

que tá. Além de não arrumarem aquela parada, até hoje, que a gente reivindicou, diversas vezes, os 

lixo lá é uma vergonha aqui pra nós, aqui, cipoenses. E, senhor presidente, dois anos e meio da 

Administração Froner, já tem duas patrolas parada. E até o final desse mandato, quantos maquinários 

vai estar parado? Essa é a pergunta. E quero também, senhor presidente, perguntar por que que o 
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Leomar Ferraz foi demitido? O senhor já não tinha demitido esse rapaz, antes? O senhor assumiu o 

governo Municipal, graças a Deus, e demitiu ele. Mas ele tava, de novo, trabalhando? Mas será que o 

Executivo demitiu ele mesmo, de verdade? Que erro tão grave esse cara cometeu? Era competente, o 

homem trouxe de volta, como é que demitiu, agora? (risos) Eu até fico...fico pensando. Tem que ser 

coisa muito grave pra esse governo toma uma providência. Por que, até hoje, tudo que foi de grave 

ele não tomou providência nenhuma. Devolvo a palavra à Mesa. Até a próxima Sessão, terça-feira 

que vem. Muito obrigado. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: 

Senhor presidente, o vereador Antônio falou da...do RS RURAL. O RS RURAL foi quando o governo 

Olívio Dutra, era governo. Tomara Deus que saia, Antônio. Mas dinheiro não tem. Por que o 

orçamento é da Yeda, do ano passado, que o governo do Estado tá trabalhando em cima. Tomara 

que saia o ano que vem. Eu acredito que se ele promete, vai saí. Eu...fala em abandono não dá pra 

fala mais, vereador Ibanez. Tu falou em carro do CRAS... do Conselho Tutelar. Eu acho tão 

engraçado que foram atrás dum carro, lá em Porto Alegre, da Secretaria de Agricultura. Tem um carro 

novo, um Gol vermelho, que tá ali, por mil e oitocentos reais, tá parado. O Santana, terminaram. Tá o 

carro, dois mil e um, que por quatro, cinco mil, podia arruma um carro daqueles, pra tá rodando. É um 

desastre. Mas, se tem, pra vocês terem uma ideia, que é quem cruza ali, pra cá da Cooperativa, tem 

três placa...placa de PARE, desde quando fizeram o asfalto. Faz um ano e meio, lá na frente, atirada. 

E uma placa daquelas se manda faze custa em torno de cento e cinquenta, duzentos reais pro 

Município. E quantas placa tem atirada, que é uma coisa simples. Abandonada, atirada. É coisa 

pública. Imagina uma patrola? O açúcar, o açúcar sabe por que que estourou? Inté hoje, o prefeito 

que ganhou, não tomou iniciativa pra descobri quem foi os culpado. Não interessa quem seje. Se foi 

PT, foi PMDB, foi PP, foi PDT, que é os quatro partido que existia, que existe no Município de Capão 

do Cipó. Que vão paga por isso. E falam que tava boa a coisa. Tái ó, fizeram os asfalto aqui, a patrola 

foi forçada. Antes, nunca foi usado o escalificador. Meteram ali, tranco em cima. Aí que dá o 

problema. Tem que descobri quem foi que feiz isso aí, agora. E dinheiro eu nem vou fala a Folha de 

Pagamento. Por isso que não sobra dinheiro pra faze mais nada dentro do Capão do Cipó. Nenhuma 

meia-água pros doente espera parado. Que é cinquenta a Folha, vinte e cinco a Educação, quinze a 

Saúde, botaram dezoito, vai sobra o que pra investir em Obras, Assistência Social e assim por diante? 

Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária 

PMDB: A vereadora não se fez presente por motivo de saúde. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE 

BRUM, Líder de Governo PP: Senhor presidente, vocês que estão em casa nos acompanhando os 

nosso trabalho, é...rapidamente, máquina parada eu não acredito. Quando nós começamos esse 

governo tínhamos máquina parada. Com relação ao açúcar, e com relação a toda essa coisa que 

tá...sempre retorna, eu fico encantado de vê, é...pra que fim foi botado esse açúcar. Provavelmente 

pra paga as contas de campanha. Mas, nunca vai se sabe a verdade, né? Eu queria agradece, em 

nome da direção da Escola, é...lá, que no Carovi nós juntamos setenta e seis por cento dos pais na 

entrega de notas. Isso é fantástico. E agradece a nossos...a direção da rádio Cipoense que foi 

parceira nessa história. Colega Ibanez, Consulta Popular, segunda-feira as demandas e os 
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delegados. Um dinheiro que tá na mão. Hoje, na reunião lá, o senhor mostrou que é possível nós 

termos quatrocentos mil na mão. Então vocês que estão em casa, nos ajudem. Nos ajudem não a 

nós, vereadores, não ao Ibanez, ao secretário, o prefeito. Ajudem a vocês mesmos, ajudem a 

comunidade de Capão do Cipó, vindo aqui. É uma simples presença que conta os números 

necessários pra que as pessoas participem. Com relação ao caminhão, e eu saúdo você que está 

aqui...o Geraldo, desculpe, Geraldo, você é meu amigo e sabe muito bem. Teve um ano parado, no 

governo que antecedeu esse. Um ano inteirinho, parado esperando pra roda. Depois voltou a roda. 

Então, também, é importante dize isso, né? Esse é, conforme o Jairo falou, podia ter começado bem 

antes lá no assentamento a...a...esse caminhão, a roda. Relação a 377, a comunidade, de novo, tem 

que se uni, se não as coisas não vão acontecer, né? E nós é que, realmente, precisamos da estrada. 

Capão do Cipó precisa da 377. E estão começando, em São Borja, os Jogos Estaduais do Rio Grande 

do Sul, os JERGS. Nossa Escola e a Escola do Roseli Correa, estão, a partir de quinta-feira, 

participando e se envolvendo nos jogos lá do...do Estado do Rios Grande do Sul, patrocinados pela 

35ª CRE. Então, só pra reforça, segunda-feira é importante, às dez horas da manhã, a participação da 

comunidade. Não promove prefeito, não promove colega vereador, não promove ninguém, não 

promove nomes. Mas promove a cidadania, promove o Município de Capão do Cipó. E isso que 

interessa pra nós. É a promoção do Município. Então, quem puder vir aqui na Câmara, dez horas da 

manhã, compareça aqui. Obrigado, presidente. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Bancada PMDB: Senhor presidente de volta a essa Casa, e quero dizer ao meu líder de governo, 

colega Rodolfo, nunca vai se sabe se colocou açúcar nas máquinas, só se for por omissão ou por 

incompetência, ou sei lá pelo que, desse atual governo. É muito simples. E eu não sei...eu poderia 

muito bem vim aqui e dize com tranquilidade que a atual Administração não fez esforço nenhum pra 

descobri quem foi. Então o senhor, talvez, eu chego até a suspeita qual motivo seria. Então assim, dá 

tempo de apura, ainda. Pode apura. Pra nós ia ser importante, meu caro colega. A verdade, pra nós, é 

muito importante. Inclusive gostaria muito de esclarece. Mas, agora, é estranho que não há esforço 

das pessoas que deveriam ter competência. Mas quero dizer aqui o seguinte, chê. Nós participamos 

de reuniões, várias vezes. E várias vezes os colegas funcionários nosso receberam a boa notícia: 

“Vão...vai iniciar o Plano de Saúde dos funcionários públicos. Vai inicia o Plano de Previdência. Vão 

trabalha o Plano de Carreira”. E...presidente, é bem como promessa de político. Nós não sabemos a 

data. E com tristeza, presidente, nós só se lembramos do Plano de...de Saúde, quando tem os 

funcionários, quando tem um parente de algum funcionário, no hospital, ou precisando de uma 

cirurgia, como tem alguns neste momento. Eles chegam pra mim: “Vereador, nós não temos 

condições. Eu não tenho condições de paga. E o nosso Plano de Saúde?” E eu que sou funcionário, 

vereadores. Então eu venho apela aqui ao Poder Executivo, que se sensibilize e elabore o Plano de 

Saúde nosso. Obrigado, presidente. E até terça-feira que vem. Após o senhor Presidente convida o 2° 

Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 022/2011, da Secretaria de 

Administração, enviando Projeto de Lei 039/2011. PROJETO DE LEI 039/2011, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício 
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de 2011”. OF. GAB. DG n° 3802, do Tribunal de Contas do Estado do RS, informando que a 

Prestação de Contas da Gestão Fiscal do exercício de 2010, do Executivo deste Município, foi pela 

emissão de Parecer pelo atendimento à Lei Complementar Federal n° 101/2000. OFÍCIO N° 

119/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 020/2011.  OFÍCIO 

N° 031/5° GPM/2011, da Brigada Militar de Capão do Cipó, convidando para a formatura do 

PROERD, dia 09 de julho, às 09:30 horas, no Ginásio Municipal. OFÍCIO N° 120/2011, do Gabinete 

do Prefeito, enviando resposta ao Pedido de Informação 018/2011. CONVITE, da ACAMVALE, para 

palestra com o DR. Luiz Carlos Bolsan, Diretor da Ouvidoria do Ministério da Saúde, sobre o 

atendimento do SUS nos município, dia 07 de julho de 2011, às 09:15 horas, em São Vicente do Sul. 

INDICAÇÃO 057/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 058/2011, 

do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. MOÇÃO 014/2011, dos vereadores aos 

familiares de Bento Martins de Freitas. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 039/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2011”, sendo que o senhor presidente 

explica os motivos do referido projeto estar sendo apresentado e já indo a votação, e pede aos 

vereadores que 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 em votação o PROJETO DE LEI 039/2011, do Poder Executivo, que foi 

aprovado por unanimidade.  MOÇÃO 014/2011, dos vereadores aos familiares de Bento Martins de 

Freitas, aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente diz: O pessoal que se inscreveu no 

Processo Seletivo, da...vai ser fei...lá na Escola Júlio Biasi, as oito e trin...oito horas e trinta minutos 

desse sábado, dia nove. Então, só vai passa quem fize a melhor nota. Aqui não tem rolo. Trinta e 

quatro inscritos. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 

12/07/2011, 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 o 2° 

Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 05 de julho de 2011. 

 

 

 

 


