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ATA N° 28/ 2011 (Ordinária) 

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto 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 27/2011, da Sessão Ordinária do dia 

26/07/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente em exercício chama os 

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

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

Senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, boa noite a todos. Cumprimenta o amigo 

Ibanez, hoje tá de aniversário, o colega aí, nessa data de hoje, muitos anos de vida pra ele. Quero 

comenta aqui, também, sobre a Secretaria de Obras. Lá no...Fiorindo Tamiosso, foi feito o Passo do 

Aleixo, seu Adroaldo Beltrão pediu pra mim fala aqui na Tribuna, que fizeram a estrada na frente, a 

entrada lá do Tamiosso e não fizeram a dele no lado. E o maquinário tava lá, e vieram embora, e não 

foi feito. E faiz tempo, diz ele. Mandou fala aqui que ele pediu pro prefeito, o prefeito disse que quando 

fosse lá ia manda faze tudo e vieram embora com o maquinário e não foi feito. Então ele pediu pra 

mim nessa Tribuna, e eu tô falando aqui o que aconteceu lá. A estrada dele tá uma droga, porcaria. 

Não tem como entra. Queria fala, também, sobre a água do Passo do Tibúrcio. A gente tá cansado. 

Eu acho que o público tá cansado de vê nós fala aqui sobre a água do Passo do Tibúrcio. Só que tem 

um...seu Antonio Cléo do Nascimento, mais conhecido como Dilo, o filho do seu Cezimbra, ele tá 

pedindo o hidrômetro. Que tão dizendo que ele que pega a água, que ele que termina com a água, e 

diz ele que pra isso e pra aquilo. Então ele quer que bote hidrômetro que daí...daí vai vê quem é que 

gasta mais ou menos, ele disse. Mandou dize essas palavra aqui e eu tô passando a frente. Ele pediu 

e vamo vê se agora, como eu já fiz o pedido aqui nessa Casa, mandei o pedido, também, assinei o 

pedido lá pro Froner compra esses relógio, e faiz tempo, né? É um dos poblemas, se bota relógio, 

esses hidrômetros, em todo município, a metade do poblema da água, tchê. É a metade. Todo 

mundo, né colega Ibanez, um dia nós tava comentando ali, é a metade do poblema, tchê. Eu te 

garanto, quando dói no bolso o pessoal não bota água fora. E se tá vazando ele vai dá um jeito de 

arruma. Mas como não paga nada: “Ah, deixa que fique!” Não sai do bolso. Então, era isso aí, o Dilo 

tá pedindo o hidrômetro, e toda a comunidade, também, tá pedindo, pra termina aqueles poblema que 

tá acontecendo lá na nossa região. Era isso e devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero 

cumprimenta aqui o senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigiam 

na noite de hoje. Uma noite chuvosa, fria, bastante, aqui no nosso Município, mas faz parte do 

inverno, ainda, que nós estamos vivendo. Quero cumprimentar, hoje, a carona, como se diz o ditado, 
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o meu amigo e vizinho lá, o Pedro Luiz, é...estamos sediando uma carona aí, sempre eu e o Julinho, 

nós temo indo de moto com tempo bom e, hoje, nós fomos conduzido aí pelo nosso vizinho lá e 

amigo, Pedro Luiz, lá do Entre Rios, esposo da professora Rita. Portanto, também, eu quero dizer 

aqui que na terça-feira passada, a qual um colega desta Casa, é... não vou mencionar o nome, por 

que nós estamos faltando com a ética aqui nessa Casa. Eu tinha dito aqui nessa Casa, é......é...que 

não taria mais, aqui nessa Casa, faltando até mesmo, às vezes, com respeito aos meus próprios 

colega. Mas, as vez, a ...a oportunidade, os debates, a influência do nobre colega, nos leva a um 

debate que a sociedade de Capão do Cipó não está aceitando. O povo de Capão do Cipó, que estão 

em casa, vereador Ibanez, estão nos dizendos que nós estamos com uma moral é...muito baixa, dos 

nossos debates. Os que nos escutam na 87.9. Então, na terça passada, o vereador me disse assim, 

que eu teria destorcido as palavras. Eu acho que eu não destorci palavra nenhuma, aqui. Eu, 

simplesmente, fiz uma pergunta, Vardir. O que que esse nobre colega ganhava com as denúncias de 

produtores, empresários, grandes e pequenos? Não destorci nenhuma palavra, presidente. 

Simplesmente fiz uma pergunta. Por que eu acho que faze uma pergunta, vereador Ibanez, quarque 

um de nós podemos. Então aí o colega disse, aqui nessa Casa, que eu estaria destorcendo os 

assunto, né? Então eu não destorci os assuntos aqui, por que, o nobre colega disse nessa Casa, que 

ele denunciava e assumia o que fazia. Realmente, parabéns pela ação que o senhor está fazendo. 

Eu, também, quero aqui, dizer que solicitei ao secretário de Obra e ao coordenador de estrada. 

Imagine como não está as estrada do nossos assentamento, né? Com essa garoa, com este barro, o 

acesso aos caminhões de leite pega o produto do nosso produtor. Hoje nós vinha vindo lá do Entre 

Rios, isso que tem poucos trechos pra ser concluído. É...as estradas estão assim ó, danaficadas, 

mesmo, por essa garoa, é... ruim mesmo as estrada. É...a situação lá no Entre Rios. Então eu digo 

assim ó, os assentamento de que forma está as estrada, os acesso da bacia leiteira. Eu acho que nós 

e o Executivo providencia agora no que o tempo melhore, o mais rápido possível, a contratação de 

caminhões ou até mesmo de maquinário, pra que nós possamos leva a...o melhor estar as pessoas 

do interior, né? Então eu acho que é uma forma de nós queremos o melhor para o povo de Capão do 

Cipó. Também eu solicito aqui, a pouco eu perguntava pro coordenador de estrada, ele não sabia me 

informa o trabalho se tinha sido feito uma fossa ali no assentamento Nova...é... Santa Rita, para o seu 

Glênio ali. O seu Glênio precisa de uma fossa, né? Não foi feito, me diz o vereador Jaques, aqui, né? 

Lamentavelmente, vereador Jaque, é...por que eu digo assim que eu acho que nós, eu e o vereador 

Jaques temos uma representatividade muito grande em todo o Município. Eu como represento a 

minha comunidade de Entre Rios, represento as...as comunidade dos assentamento. Então a gente 

solicita e pede e as coisa não tá sendo feita. É que nem o presidente falava aqui ó, foi feito pro seu 

Fiorindo Tamiosso lá no Carovi e deixaram o seu Adroaldo Beltrão, né? É lamentavelmente. Se faz 

pra um, se faz pra todos. Eu acho que não se deve medir esforços de faze o que é de bom pras 

comunidade, né? E o que é de bom pra população de Capão do Cipó. Muito obrigado, senhor 

presidente, e até terça que vem. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a nossa rádio 87.9, secretários, comunidade 
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cipoense, meu boa noite a todos. Primeiro lugar, senhor presidente, começo parabenizando, aqui, o 

nosso colega Ibanez pelo seu aniversário. Muita saúde, e só esperamo a festa, né colega? Mas, então 

aí o nosso colega tá de aniversário e que Deus abençoe a você nesse dia de hoje. Também, colega 

Sergio, concordo contigo sobre o Passo do Tibúrcio, da água lá. Se coloca o relógio metade do 

poblema daquela água será resolvido, com certeza. Então hoje nós tinha audiência marcada, 

infelizmente o tempo aí nos judiou, o pessoal não conseguiu chega até aqui. Mas ficou, vão marca pra 

terça-feira que vem, de novo, o mesmo horário, as nove hora, aqui na Câmara, se o senhor cede o 

espaço colega. Se o senhor cede será as nove hora aqui na Câmara a audiência sobre a água da 

nossa localidade lá. Também quero aqui, na mesma oportunidade aqui, parabeniza a 5ª Conferência 

do nosso Município, da Secretaria de Assistência Social, que aconteceu quinta-feira, aqui nessa Casa, 

senhor presidente, juntamente com a comunidade cipoense que veio prestigia e participa dos 

interesse do povo. Tava o seu Valdir, também, aqui, fez presente aqui. A gente ficou triste que 

achemo poucos vereadores que se fizeram presença aqui. Mas, com certeza a nossa comunidade aí, 

nós tava em defesa da nossa comunidade. Enfim, eu acho que a gente tem que agradece a todos que 

ajudaram e participaram desse dia importante, dessa reunião aqui. Também peço, aqui, que o nosso 

secretário providencie uma troca de lâmpada em frente ao nosso Banco Banrisul, ali, que queimou. 

Então eu tenho aqui que seja feito essa troca de lâmpada. Também quero aqui, também, que seja 

revisada todas as lâmpadas da nossa cidade. Também peço aqui ao nosso secretário, até os 

motoristas que me pediram que fizesse o pedido, que nas estradas lá, Ricardo, do Rincão dos Vargas 

lá, precisa de umas pedras, aonde tá as partes mais ruim lá. Então o secretário disse que a hora que 

o tempo ajuda aí, vão tenta arruma esse...essa estrada. E, também, em frente a Fede...Federação e 

na baixada, também, tá bastante ruim ali. Então o secretário disse que a hora que o tempo ajuda vai 

tenta ajuda pro transporte tenha...consegue anda melhor, por que tem pobremas de água no meio da 

estrada lá que...que a chuva tá nos judiando. Então, com certeza, vamos tenta resolve os poblema, 

motivo dos transporte escolar que tão toda hora andando no nosso Município. então eu quero 

agradece, aqui, e quero convida todos pra nossa, em nome da nossa presidência, da nossa Executiva 

do partido aí, que dia seis teremo uma confraternização no CTG Gumersindo Saraiva ali. Então a 

todos os filiados aí que compareçam a nossa, como se diz, a nossa reunião do nosso Partido 

Progressista no nosso Município. Então meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. O senhor 

presidente diz: Também queria faze um convite, dia seis também, nós temo o jantar do Dia dos Pais 

do Carovi. Vai dá um...vai dá um pouco de atrapalho por causa da convenção. Mas nós precisemo 

daquele jantar lá, né Rodolfo, também? VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade, nossa saudação. Presidente, 

também não posso deixa de inicia e fala no nome do vereador Ibanez. Mas dessa vez não é pra 

responde nem debate, né vereador? Quero dá os parabéns, em nome deste vereador. Continue 

sempre assim, trabalhando pelo Município. Independente dos nossos debates, que nós temos aqui, é 

um prazer ter o senhor nesse Poder Legislativo. Mas presidente, não tem como nós deixa de comenta 

e comemora esta vitória do Poder Legislativo do Município, ao qual muito nós discutimos, muito nós 
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somos cobrados, qual é a função do vereador. E nós sempre dizemos aqui,a  principal função do 

legislador é de fiscaliza. Fiscaliza os atos do Poder Executivo. Essa é a função principal elencada na 

nossa Lei Orgânica Municipal. Quando nós levantamos, aqui, a questão do “Doutor Transporte”, que 

envolvia o CC da Prefeitura, nós levantamos o erro, pedimos a informação e mostramos aonde havia 

o problema. O Poder Legislativo fez sua parte. E cobramos do Poder Executivo que tomasse uma 

atitude. E fica aqui o registro. Tem que sabe elogia quando é o momento de elogia. Hoje, dia primeiro 

ontem, saiu a exoneração do senhor Cristian Lencini. Prova...o que prova que o Poder Legislativo 

tinha razão do fato. É um fato grave, mas o Poder Executivo, a primeira fase que fez, foi exonera. 

Agora vamo vê os próximos passos, que é a apuração real, mesmo, do fato. O que foi feito com todo 

aquele valor. Então assim, presidente, eu hoje venho aqui como fiscalizador com tranquilidade de 

dizer que fizemos, sugerimos ao Executivo e o Executivo acatou, não a voz do Legislativo, mas a voz 

da comunidade. Não posso deixa de vim, e fui cobrado pelo funcionalismo público, uma questão 

essencial, tchê, que é o nosso Plano de Saúde. E nós viemos batendo, e nós viemos batendo e o 

Fundo de Previdência Própria da Saúde, que é o plano de aposentadoria pros servidores. Que isso, 

em primeiro lugar, só vai desafoga os órgãos públicos do Município. Principalmente na área da 

Saúde. Foi feito até um cálculo com relação a isso. Nós tendo um Plano de Saúde com a UNIMED, 

com o IPÊ, com o ISAN, que o Instituto do...de...dos Municípios, vai só diminui a quantidade de 

exames no Posto de Saúde, que é, hoje, pago pelo SUS. Então a gente vem batendo nessa tecla, e 

batendo, e eu não entendo quando os funcionários, nós chegamos nos superiores, nós chegamos nos 

secretários, pra cobra, e eu vejo pouco interesse. E eu chego a me atreve a dize, com todo respeito, 

acho que os secretários já têm o seu bom Plano de Saúde, já tem o seu convênio lá com o IPÊ e: “Tô 

pouco me lixando pro funcionalismo público municipal, tchê!” Ou se não tão fazendo isso, tão sendo 

negligente, tchê. Por que aquela história, eu já tenho meu Plano de Saúde: “Ah! Vamo estuda, aqui, a 

melhor forma de dá um Plano de Saúde pro funcionalismo público”! Eu penso, senhores, que isto é 

uma prioridade, senhores. Só o que nós vamos economizar, só o que a Prefeitura vai economizar em 

contribuições para o INSS, senhores. Quando saí o cálculo atuarial, é impressionante o que a 

Prefeitura paga pro INSS, mensalmente, assim como cada contribuinte, nove por cento da Folha. E 

nós vamos espera e torce que nós, quando chega a nossa idade de se aposenta, vá tem um..um 

instituto. O INSS, o que muito analista diz, que talvez o INSS quando chega um determinado tempo, 

não vai ter mais condições de paga as aposentadorias. Então nós vamos só pedi, não tem custo 

nenhum pra Prefeitura. É só boa vontade dos secretários. Tanto é que o prefeito já foi posição 

favorável com relação a isso. Que que tá falando, então, meus senhores? Eu acho que é boa vontade 

aí das pessoas que...que já tem seu Plano de Saúde e já tão muito bem. Então era isso, meu 

presidente, e muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Quero aqui, 

primeiramente, cumprimenta o presidente dessa Casa, colegas vereadores, vereadora, comunidade 

que tá aqui, hoje, funcionários dessa Casa, o nosso amigo Roberto, e um dos...donos, digo assim, né 

Roberto, da nossa Cipoense 87.9, que leva os trabalhos da Câmara de Vereadores a partir das nove 

horas. Eu quero, primeiramente, presidente, é...pega as palavra do...do vereador Erico, é...a respeito 
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colega Erico, eu falo aqui nessa Casa, como muitas pessoas que, hoje, tem o privilégio de ter o IPÊ, 

que é um dos, tido, hoje, o maior Plano de Saúde que o funcionário pode ter. E sou companheiro. Eu 

acho que deve have uma...uma...senta com a Administração e agiliza, sim, um Plano de Saúde dos 

funcionário do Município do Capão do Cipó. Outros municípios já agilizaram um Plano de Saúde, tem 

um Plano de Saúde, e quem tem um Plano de Saúde sabe e pode fala do grande benefício que traz 

pro cidadão que tem colocado, vereador Erico, que irá desafogar a própria saúde, no momento que 

tive Plano de Saúde decente pra atende os funcionários e suas famílias. Por que são vinculado as 

família, também. Então a gente espera o bom senso da Administração Municipal, juntamente com os 

funcionários, que implante um Plano de Saúde pros funcionários do Município do Capão do Cipó. É o 

mínimo que nós temos que reivindicar. Quero aqui, também, senhor presidente, que seja 

encaminhado um pedido, é...pra fossa, que a horas tinha pedido uma carga de pedra, ali pro seu 

Mauro. Mais uma vez eu venho a essa Casa reforça o pedido. Tão com a fossa aberta, ali, a horas, e 

faz horas que vem sendo feito esse pedido, que leve uma carga de pedra pra eles. Também, senhor 

presidente, foi colocado lá, hoje, o pedido na entrada do seu Alcimero. Foi colocado umas carga de 

pedra lá, mas que faça, eu sempre digo aqui, vereador Jardim, Rodolfo, que faça o serviço, quando 

faça, que faça o serviço decente. É uma vergonha aquelas pedra que colocaram pro seu Alcimero. 

Não dá pra anda. Eu com uma camioneta alta, pega debaixo, imagina eles que tem um Fusca, que 

saem todos os dia de lá pra vim trabalha. A filha tem carro baixinho. Não tem como cruza. É uma 

vergonha, Rodolfo. Mande passa o rolo naquela entrada daquela propriedade. Quando fize, se faça 

bem feito, ou não faça. Deixe de faze o serviço. Isso eu cobro nessa Casa. Também quero faze um 

pedido aqui sobre a água. Mais uma vez um morador ali tá sem água a três dia. Que haja agilidade da 

Administração Municipal a respeito da água do seu Lair, me ligou, agora, também. É a terceira vez 

que ele liga pra Administração. Eles tem que dá um jeito de leva água. Eu dizia que o caminhão ia 

faze falta pra muitos. Não sou contra o caminhão de leite, vereador Jaques, que não é daqui. Mas tem 

que compra uma viatura pra atende as propriedade que, ainda,  não tem água potável. Por que as 

pessoas ficam um, dois, três dia sem água no Capão do Cipó, vereador. Então tem que have uma 

agilidade, hoje, e eles me cobraram que o pedido, amanhã, que providencie a água pra eles, que tão 

sem água potável. Também, nobres colegas vereadores, teve aqui, o colega Diego se manifestou, 

colocou a respeito da 5ª Conferência, houve temas importantes, nessa Casa, e o tema que mais me 

chamou atenção e foi discutido dentro dessa Casa, foi a grande ausência dos colegas vereadores. 

Não por que eu tava presente. Por que nem todos evento o vereador tem obrigação. Mas foi um dos 

tema abordado nessa Casa, a ausência dos vereadores pra recla...pra...pra reclamarem os interesses 

do Município do Capão do Cipó. Quando se reclamavam moradia, cesta básica, todo mundo vem 

reclama, mas na hora de vim aqui no debate, traze suas ideia, traze suas iniciativa, nós e muitas 

vezes, tamos sendo omissos. Então eu quero deixa, aqui, um pedido aos colegas vereadores, pra que 

nós se faça presente quando é coisa de interesse, como foi da Saúde, presidente. O senhor sabe, 

teve lá, a grande ausência de vereadores, também, na Conferência da Saúde que aconteceu no 

Município do Capão do Cipó. Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa.   VEREADOR JAIRO 
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DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora desta 

Casa, comunidade que nos honra com suas presenças, a rádio Cipoense, que as vinte e uma horas, 

todos estão com o ouvido grudadinho, né, no rádio, ouvindo os temas dessa Casa, dos seus 

vereadores, discussões, reclamações, reivindicações pra comunidade. E inicialmente aqui, colega 

Ibanez, meus parabéns pela essa data de hoje, dois de agosto. Que você tenha muito sucesso na tua 

vida, sempre. Hoje e sempre. E que a amizade é diferente dos nossos trabalhos. Você é situação eu 

sou oposição. Isso é normal aqui nesta Casa. Senhor presidente, eu começo dizendo que a  5ª 

Conferência de Assistência Social não pude participar, que eu sou funcionário municipal e nós 

estávamos, na Secretaria, muito atarefados, e eu precisava estar. Não fiz...não me fiz presente, mas 

sei a importância que tem a Secretaria de Assistência Social no Município do Capão do Cipó. E digo a 

importância que tem a...o nobre secretário de Assistência Social, visitar uma família lá no Entre Rios, 

juntamente com a assistente social do nosso Município. Mas que vá nos dias como hoje, nos dias de 

chuva, pra vê a precariedade que está passando aquela família do seu Áureo Vicente da Silva. 

Pobres próximos. Dia como hoje, não tem forro pra dormi em cima, por que, se chove, molha tudo, 

eles tem que bota no sol. Se chove dois dia encordoado não tem, não tem como dormi. A casa é total 

precariedade. Colega Antonio tu falou aqui, dias atrás, que a casa dele já estava saindo. Só que já se 

passou um mês. Foram pedi pra Assistência Social dá duas dúzias de tábua, e doze telha de Brasilit 

praquela família que as madeira eles arrumam e eles vão faze uma moradia mais decente um 

pouquinho, por que eles já perderam tudo o que tinham quando foram pra lá. Eles tinham móveis 

bom, tinha roupeiro, tinha cama, tudo ficou no tempo, por que não coube onde eles tão. Tá tudo 

terminado. Alimentação, precisa. Vestuário, precisa, praquelas criança. E a assistente social vai lá e 

diz: “Não, a tua horta é boa. Ah! Tu tem uma vaquinha, não tá tão mal assim!” Mas com leite e alface 

vai vive? Pelo amor de Deus! Olha, até é bom, eu até acho que foi bom não vim na...na 5ª 

Conferência. Não pude vim, mas até acho que foi bom. Também eu quero dizer aqui, que todas as 

quartas-feiras, das treze às treze e trinta, tem um informativo da Prefeitura, na Rádio Verdes Pampas. 

E eu observei quarta-feira passada a entrevista do nobre colega nosso, de Prefeitura, o Serginho com 

o Henrique Nascimento, secretário de Educação, e ele dizendo, com essas palavras, né: “Que belo 

asfalto tá chegando em Capão do Cipó. O prefeito vai deixa uma marca de grandes obras no nosso 

Município, grandes sonhos deles estão se realizando”. Mas desde quando esse acesso asfáltico é do 

prefeito Froner? Isso aí é do Governo do Estado, todos nós subemos. Vinte ruas asfaltadas. Beleza, 

não se tira o mérito de aonde vai passar o asfalto na frente das suas casas. Todo mundo tá faceiro, a 

gente conversa. É bom, tirou o barro. Mas não esqueçam, não esqueçam que o povo tem que paga 

por isso. Não é de graça. Todo mundo vai paga isso aí. Então é uma obra que tá se realizando com 

os recursos da própria comunidade. Ninguém tá ganhando nada. Senhor presidente, também, um 

ofício a Secretaria de Obras, que seja arrumada a estrada que vai ao seu Artidor Nascimento dos 

Santos, e, mais precisamente, em frente a irmã dele, lá na dona Cezinha. Não tem condições de 

trafega, de saí, de nada. Falta pedra, falta arruma aquela estrada. Pelo amor de Deus, deem jeito. 

Duas cargas de pedra soluciona o poblema. O seu Edemar Alves Pena falou antes de eu saí pra cá, 
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ele tá morando aqui nessas quatro casa, aqui, uma das quatro casas, que saiu com esse vento ali ó, 

ergueu a cumeeira. Por que nem parafuso tinha em cima. Como é que receberam uma casa que não 

tava parafusada a cumeeira em cima? Ele estava trabalhando o dia inteiro, hoje, pediu pra esposa 

dele vim  na Prefeitura, falo, não foram, e ele chegou agora de noite, antes de eu vim me falou: “Pede 

pra mim que arrumem, por que prometeram durante a tarde ir lá e não foram”. Muito obrigado, senhor 

presidente, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor 

presidente, demais colegas vereador, colega vereadora, comunidade que faiz presente, e os nossos 

ouvintes, mais tarde, da 87.9. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, aqui tão falando em estrada. 

Esses dias falavam que era as melhores estrada que tinha era no Capão do Cipó. Isso não...quem 

anda aí, é só pra quem não anda nas estrada. Os vereadores tão aí todo dia, que mais pedem, sabe 

as estrada os problema que tem. Eu acho que o Executivo e o secretário que passa dentro do 

Município, acham que não tem necessidade de arruma as estrada até dois mil e doze. Essa é a 

realidade. Eu...eu volto, aqui, pedi e quero que o secretário de...de Meio Ambiente, que diz que, agora 

tão jogando assim o secretário que não deixa, tem que fala com o secretário. Pra leva uma...uma 

pe...uma carga de pedra pra fossa, fala com o secretário do Meio Ambiente. Que eu até hoje, que eu 

sei, não tem nenhuma pedr...nenhuma pedreira legalizada, e sempre foi feito isso. Por que que não 

fazem mais? Se não querem leva, dizem pro cara que percisa: “Não tem como nóis leva”. Não fique 

jogando um pro outro. Que aqui tem o Francisco Almeida dos Santos, mais conhecido como Kiko, que 

mora ali em frente ao finado Pletz. Mora a cem metro, a casa que ele construiu, diz que faiz dois meis 

que ele pediu umas carga de pedra, não mandaram. E tem um cara que tem dinheiro e ele me disse o 

nome. Pediu junto com ele. O cara que tem dinheiro mandaram, e pra ele, que é pobre, não. Se não 

tem diferença de igualdade, então eu não sei. Mas pra muitos tem. Ali assentamento a dona Juraci, já 

implorou, já feiz de tudo, eu já falei umas quantas veiz. Deu pedra cupim pra bota nas...no asfalto ali 

do...em frente da cooperativa, ali de casa, o ano passado. Até hoje não foram lá arruma a estrada 

dela. Tem um poço negro do filho dela, que é o Tadei, que mora pertinho, faiz um ano que tá céu 

aberto. Então eu não sei o que que o secretário do Meio Ambiente vem aqui...eu sabia que não tinha 

dinheiro. Não venha promete coisa que não possa cumpri. E outro é os pneu. Diz que fez reunião com 

os produtor, que não podia atira pneu véio no campo, tinha que guarda dentro do galpão. Mandou o 

Mauro, ali da borracharia, tapa os pneu. O Mauro comprou lona, tá lá, até hoje, não foi tirado. E é uma 

vergonha total dentro do pátio da Prefeitura. Os vereador que vão lá, sabem. Entre a Prefeitura e a 

garagem, é puro pneu atirado, abandonado ali. O secretário do Meio Ambiente faiz o quê? Tem ele e 

um funcionário. Dê um jeito e arrume um lugar pra coloca isso, meu Deus. Se ele taí é pra faze 

alguma coisa, não pra quere cobra dos produtores, se ele não dá exemplo. Eu acho que ele tinha que 

senta nas comunidade, principalmente nos colégio, professores, tira o mínimo uma veiz por meis os 

aluno grande e faze uma coleta de lixo que fica na...na nossa cidade atirado aí. É a pior vergonha. 

Ajunta as sacolinha, essas coisa, faze uma quinta-feira, que na sexta-feira o caminhão vem e recolhe. 

Por que o jeito que tá...E o Lori pede quando que vão coloca a água pra ele. Por que de promessa ele 

tá cheio. É simples, com mil real coloca água pra ele. Ele não tem água. Tanto dinheiro que vai fora, 
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por que que não arrumam a água pra ele. Ali no assentamento o dia que eu falei, diz que não tem 

carro. Eu...mas o...o DEMAC não tem carro. Arrumem aquele Santana, com seis mil reais, um 

Santana dois mil e um, e dá pro DEMAC anda. É um bom carro. Não sai caro, e um carro que vai a 

leilão, diz que pra compra outros. Eu quero vê, por que pra leiloa uma coisa, tu tem que compra outra. 

Eu  quero vê o que eles vão compra. Eu, também, eu, rapidamente, eu quero só que a meia diária dos 

funcionário das Obra, porque que não pagaram? O secretário não taí pra assina? Por que nunca tá o 

secretário de Obras. Que quem trabalha, acho que o funcionário que trabalha, a meia diária, ele tem 

direito a recebe. E receberam, nenhum secretário...nenhum funcionário das Obras recebeu. A 

Agricultura recebeu. Por que que o das Obras não? Daí um joga pro outro. Eu sei que foram vê, 

alguém tem que ser responsável por isso. Se nem pra isso são responsável, imagina pro resto. Eu 

esses dia eu escutei um minuto daquele programa que eu quero sabe como é que pagam a Verdes 

Pampa.  Eu até pedi um Pedido de Informação. Por que disseram assim: “Acredite em Capão do 

Cipó!” O secretário de Obras falou isso. Eu acredito no Capão do Cipó. Todos que tão aqui acreditam. 

Eu acho que nóis, vereador, acreditemo. Mas muitas pessoas da Administração... eu não acredito. 

Não me venham bota as palavra na minha boca, por que eu não acredito. Meu muito obrigado, 

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

é...colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que está aqui conosco, e vocês que estão   

nas suas casas,  nessa segunda noite fria e chuvosa. Nesses últimos dias está terrível. 

É...comunidade do Capão do Cipó, terça passada eu não pude vir, já está justificado pro Presidente a 

minha falta. Então tô...ele já está sabendo o porquê. Mas vamos começar convidando, o colega 

Sergio, nosso presidente, já fez o convite pra que vocês participem da festa dos pais, em homenagem 

aos pais, no dia seis, de noite, lá na Escola Macedo Beltrão do Carovi. Eu preciso, hoje, agradece, 

especialmente, ao grupo de alunos que foram pra São Borja. Só que pra esses alunos irem pra São 

Borja precisou ir uma professora, a professora Luciane, e precisou levarmos um cozinheiro, e aí eu 

convidei o sei Dorival, o nosso policial da escola. Os nossos alunos, hoje, foram em São Borja, 

juntamente com os alunos da escola Roseli Correa, pra participarem dos Jogos Estudantis do Rio 

Grande do Sul. Classificamos algumas etapas, passamos, uns passaram pra etapa seguinte que vai 

ser disputada em São Gabriel. É...é importante que pessoas, que professora, que nem a Luciane, que 

um cidadão igual ao “Seu Guarda”, como a gente chama lá, se envolve e trabalhe por uma escola de 

amor e graça, essa parte. E ninguém ganha nada de diária pra acompanhar os alunos. E agradecer 

todos os alunos que fo...que foram lá. Amanhã vai outro grupo, são mais onze alunos que vão 

amanhã. E na quinta...amanhã vai a dona Eva, outra cozinheira. E na quinta-feira vai um terceiro 

grupo, que aí eu vou ter que ir de cozinheiro, que é a 3ª etapa dos JERGS, lá, esses jogos que 

acontecem em São Borja. Colega Ibanez, parabéns pelo seu aniversário, tá? É uma data especial. O 

aniversário da gente, eu acho que nos...a gente...é...não deveria comemora, mas eu acho que a idade 

faz bem, vai uma...não é uma adolescência, mas vamos vendo as coisas com melhores olhos. E 

agora eu queria fazer um convite pra família do PP. Nós no dia seis,  no sábado de meio-dia, 

estaremos fazendo aqui no Capão do Cipó, no CTG  Gumersindo Saraiva, um almoço pros nossos 
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simpatizantes. E nós do PP somos fortes. Nós somos igual uma ave da mitologia grega, chamada 

Fênix, que das cinzas ela ressurgiu. Temos dificuldades, temos problemas, passamos por 

atribulações, mas na hora a família pepista, progressista, essa família, ela faz jus ao nome do partido. 

Todo mundo que é do nosso partido, que é do número onze, que venha. Quem não é do número 

onze, que não é do nosso partido, que, também, venha. São convidados a participarem duma festa, 

duma festa democrática que vai acontecer no próximo sábado. Então vocês que estão em casa nos 

escutando, se temos alguma diferença, se não estamos contentes, se tamos com algumas 

dificuldades, esquecemos e vamos dar uma demonstração de força, do que que nós somos como 

partido político, comparecendo nesse almoço de confraternização, com lideranças...é...políticas da 

nossa região, que estarão presentes. Esse...fica o convite desse vereador que é desse partido e que 

acredita no partido e, principalmente, acredito Jaque, acredito no Capão do Cipó. Nós, e você sabe 

desde o primeiro dia estivemos sempre do lado de Capão do Cipó, e não tem por que não 

acreditarmos no Cipó e  no nosso partido. Muito obrigado.VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora faz uso de seu tempo regimental de liderança, junto 

dos seus cinco minutos regimentais, pois é a primeira líder a falar hoje, portanto, permanece 

na Tribuna.  Boa noite senhor presidente, boa noite meus colegas, e em especial as pessoas que 

aqui se fazem presente, hoje. E, também, aos ouvintes da 87.9, que mais tarde estarão nos ouvindo. 

E como eu sempre digo, aqui, que eu sou uma das vereadoras que eu acho que fico mais contente 

com essa rádio. Por que é através dela que as pessoas ficam sabendo o que que os vereadores 

defendem, o que que eles falam aqui. E é através dela que elas têm me ligado e dito pra mim, ao 

contrário do que o colega Antonio falou, ah...as pessoas ligam pra ele dizendo que a gente, no 

debate, tem descido o nível aqui. Mas, as vezes, a ocasião nos permite. E essas pessoas tem me 

ligado dizendo que sim, que a gente tem que indica as coisas que estão errada, já que faze alguma 

coisa a gente não pode. Então, pelo menos, fiscaliza, já que é a nossa principal função aqui. Pelo 

menos isso nós vamos ter que fazer de certo. E pra começa já, hoje recebi uma ligação lá da Patrícia, 

filha da dona Juraci lá do assentamento Santa Rita, pedindo, pelo amor de Deus, a Administração, por 

favor, vá arrumar a estrada dela. Por que quando foi lá pra pedi a pedra, eles foram, a dona Juraci 

cedeu as pedra, como já cedia pra Administração anterior, e eles ficaram de coloca as pedras, 

arrumarem a estrada dela. Foi essa a condição que eles combinaram, e até agora nada. o secretário 

de Obras prometeu de arruma a estrada dela, por que vai transporte escolar, e nós já estamos no mês 

de agosto e até agora nada. Ela teve na Prefeitura, casualmente, entrou na sala da Secretaria de 

Obras, encontrou o prefeito lá, pediu pra arruma a estrada da casa dela, e ele simplesmente baixou a 

cabeça e disse que não podia faze, que o maquinário estava estragado. Então assim, cadê o prefeito 

pra comando, pra fiscaliza, isso tudo, os secretário e os CCs, e tudo mais lá dentro? Das quatro 

retros, só uma está funcionando. Ontem atolou o transporte escolar lá na estrada lá de casa, foi falado 

com a Secretaria de Obras...trecho inaudível. Cadê o maquinário dessa Prefeitura? Vão entrega tudo 

um caquedo pra Administração. O que que fazem com o dinheiro? Dos quatro caminhão, um só tá 

funcionando. Das três patrola, uma faz seis meses que tá estragada. A outra, também, tá estragada. 
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Tá...tem que pedi, a Secretaria de Obras tem que pedi a manutenção do maquinário pros funcionários 

público trabalha. Mas o que que é isso? O nosso Correio, faz mais de dois meses que não se 

consegue manda uma carta. Trecho inaudível. As pessoas tão se queixando. E antes que os 

vereadores da situação, aqui, desdigam tudo que eu tô falando, que há oito anos atrás, isso. Que há 

oito anos atrás aquilo, não feito. A oito anos foi feito muita coisa, sim. E essa Administração que 

assumiu e no plano de governo tem muita coisa que não cumpriu, entendeu. E tem muita coisa que a 

gente tem que faze. A Administração anterior, não fez tudo. E daqui a quatro anos vai ter muito mais 

trabalho, os problemas vão crescendo, o Município está crescendo. Então tem que trabalha e tem que 

faze jus ao dinheiro que a gente tá recebendo. É um pedido, isso que eu vou fala aqui, é um pedido, 

por que que a nova camioneta que está na Secretaria de Obras, noventa por cento quem dirige é os 

CCs? Isso eu estou falando a pedido dos motoristas concursados da secretaria, que só quem dirige é 

os CCs. Como disse o colega Erico: “Eu não contra os CCs, mas sempre sou cobrado”. Eu também 

não sou contra, mas que de chance pros funcionários, também, os concursados, motoristas dirigir. Eu 

quero concluir meu pensamento da semana passada, de terça-feira passada, assim ó, que o colega 

Ibanez falou que está preparado, que vai ter que investigar os papeis. Até eu achei assim de grande 

relevância vasculhar os papeis da Administração anterior. Então eu quero dizer assim ó: Colega 

Ibanez, tu como vereador da situação, tu tem todo o direito, tem mais acesso de entrar dentro da 

Prefeitura e  fiscaliza todos os papeis. Eu gostaria que tu tivesse tempo de senta e pega toda a 

papelada da Administração do senhor Serafim Garcia Rosado, toda a papelada, da minha secretaria, 

que eu fui secretária, mas que tu lesse palavra por palavra, folha por folha. Por que eu garanto a 

vocês que ali maracutaia que nem tá sendo feito, hoje, na Administração, não tem. Aqui uma coisa 

vocês podem ter certeza , que me ouçam as pessoas aqui que não gostam por isso e por aquilo, mas 

de uma forma ou de outra, o trabalho a diferença, escutem: a honestidade e a competência, mas 

principalmente a honestidade do gestor anterior, isso vocês vão ter que engoli. Por que isso, ninguém 

tira dele. A marca que ele deixou nesse Município, pode ser dez, vinte, trinta, daqui a cem anos, vão 

lembrar. Era isso e eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Fez uso de seu tempo junto dos cinco minutos regimentais. Por problemas na 

gravação da Sessão, a parte dos líderes ficou totalmente inaudível, portanto, não teve como 

ser transcrita. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Inaudível. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Inaudível. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Inaudível.VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de 

Bancada PP: Inaudível. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Inaudível. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Inaudível.  Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 028/2011, dos vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, Jairo Charão e Jaques 

Freitas, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 065/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito 

Municipal. OF. GAB 139/2011, do Gabinete do Prefeito enviando Projeto de Lei 042/2011. PROJETO 

DE LEI 042/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um)  
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profissional enfermeiro (a) para atuar no Posto de Saúde do Município por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”. 

AGRADECIMENTO, da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social, 

pela cedência do Plenário para a realização da V Conferência Municipal de Assistência Social, a qual 

teve público de noventa e quatro pessoas. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir 

e votar: PROJETO DE LEI 041/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar 01 um(a)  farmacêutico para atuar no Posto de Saúde do Município por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 028/2011, dos vereadores Regina 

Weidmann, Erico Rosado, Jairo Charão e Jaques Freitas, ao prefeito municipal, vereador Jairo 

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

Weidmann a favor, vereador José Rodolfo de Brum contra, vereador Antonio Jardim contra, vereador 

Diego Nascimento contra, vereador Ibanez Garcia contra, portanto o Pedido de Informação ficou 

empatado, sendo que o senhor presidente votou a favor, desempatando o Pedido de Informação que 

foi  aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 09/08/2011, 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 1° Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 02 de agosto de 2011. 

 

 

 

 


