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ATA N° 31/2011 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) 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 30/2011, da Sessão 

Ordinária do dia 16/08/2011, 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. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fica com 

sete minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu dois minutos de seu tempo. Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, secretário municipal, nosso amigo e 

colega, Luiz da Real ex-vereador, ouvintes da nossa Cipoense FM, nossa saudação. Mas presidente, 

tenho que inicia, aqui, com uma notícia boa. Parece que, hoje, começaram a aparece as máquinas do 

DAER e começaram a faze o recapeamento da RS 377. Então é uma informação positiva, por que 

não tem condições mais de tráfego. Ontem eu estava tendo um seminário do Instituto Federal 

Farroupilha, em São Vicente do Sul, e eu levantei essa questão. Nós, neste momento, estamos 

precisando de ajuda e de apoio de outros municípios do Vale do Jaguari, para a conclusão da nossa 

RS 377. Não tem mais estradas. Essa é uma questão que nos preocupa. E, além do tapa-buraco, nós 

temos que faze e coloca a camada final que falta. Então isso é importante pra nós e é importante nós 

fica atento com relação a isso. Mas presidente, já falei do Instituto federal e ontem o Capão do Cipó 

nós apresentamos um trabalho, ontem, da evolução tributária do Município, junto com outros 

municípios da região. Estava nós lá com Jaguari, com São Vicente do Sul, com São Francisco de 

Assis, com Nova Esperança e nós expomos lá a evolução tributária do Município. Teve Nova 

Esperança que falou sobre o turno oposto, que é um projeto que envolve os alunos ficar em turno 

integral nas escolas. Muito importante. São Chico apresentou um projeto com relação a saúde, uma 

academia popular. Mas o que mais me chamou atenção, presidente, colegas vereadores, foi um 

projeto de Jaguari. O projeto chama-se, calcário para o produtor, chamado Alumínio Zero. E é bem 

simples e eu quero traze a sugestão e propor até pro secretário de Agricultura, pra nossa atual 

Administração. Como é que eles fazem? O produtor, a Prefeitura compra uma grande quantidade de 

calcário e o produtor vai lá e compra o seu calcário. Sendo que a média da tonelada a quarenta e seis 

reais. O produtor compra o calcário, a...a Secretaria de Agricultura faz análise de solo de cada 

propriedade e ela espalha este calcário. Então é uma questão importante e fácil de faze. E o 

secretário de Agricultura de Jaguari explanava isso, da melhora que houve. E ele, também, citava o 

seguinte: havia um problema sério, principalmente os pequenos agricultores, falta uma formação pra o 

cuidado da terra. Então é isso, e é importante isso. E eu estava ouvindo a palestra atentamente e eu 
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imaginando, não seria difícil nós ter esse projeto aqui e, também, financia ao pequeno produtor a 

questão do adubo. Não é difícil. O detalhe principal é a  analise de solo. O produtor ia coloca na 

propriedade não o adubo mais barato, não o adubo da empresa tal. Ia coloca o adubo que necessita, 

da forma  correta. Então isso ia gera economia pro produtor. Então isso é uma coisa que nós temos 

que debate e vamo leva a sugestão pro secretário de Agricultura. É um projeto novo. De outra banda 

eu quero faze aqui um com...sempre já falei, e quero faze um convite, tchê. Pra quem não conhece o 

Instituto Federal Farroupilha, a quantidade de cursos voltados pra área agrícola que tem oferecidos lá. 

É só faze o vestibular gratuitamente, pessoal. Então eu quero faze um chamamento, principalmente, 

aos pais, aos pequenos agricultores, pra incentiva os seus filhos lá, vão lá conhece o Instituto Federal. 

Façam uma excursão com a escola, entre em contato com a Prefeitura, com a Secretaria de 

Educação, tá aqui o secretário de Educação, presente, e vão lá conhece. Cursos superiores, ou seja, 

concluindo o segundo grau, tem lá o Tecnologia em Irrigação e Drenagem. É um curso que trabalha 

sobre irrigação, todas as técnicas de irrigação que tem presentes. Tem um de Tecnologia e 

Desenvolvimento de Sistemas, trabalha com informática. É o que informática, hoje, já é a profissão do 

momento. E o futuro é uma das profissões mais bem valorizadas, pessoal. E tem, também, o Técnico 

em Alimentos. São cursos importantes e nós já temos cipoenses lá. Só que é muito pouco, ainda. Nós 

temos que incentivar mais pessoas a participarem. E tem, também pessoal, os cursos técnicos, ou 

seja, concluiu o ensino fundamental pode ir lá faze a matrícula, é gratuito, tem até internato. Quem 

não tem condições de paga um aluguel, lá em São Vicente do Sul, tem o internato dentro do próprio 

Instituto. Então isso é uma questão importante, e qual é o em...vão adquiri conhecimento, tchê, 

voltado para a área. Então isso é importante. Eu quero faze um chamamento que as pessoas vão lá 

conhece. E digo, e quero fala o seguinte, pessoal, não desmerecendo os...as...as Instituições de 

ensino do...da região, ensino superiores, o Instituto Federal, hoje, tem um dos melhores quadros de 

professores, senhores. Eu fui pós...fiz pós-graduação, lá, e sei e posso avaliza com tranquilidade isso, 

pessoal. Então eu quero incentiva que as pessoas vão conhece o ensino gratuito e de qualidade, 

pessoal. Hoje é muito difícil nós faze um curso superior, não tá mais...não tem essa dificuldade mais. 

Só tem mais, agora, é vontade. Eu quero aborda outro fato, pessoal. Tá tramitando aí, presidente, os 

projetos dos CCs. Começou, iniciou, aqui, uma tramitação. Eu...eu tenho um pedido a faze. Se há a 

necessidade de criação de uma cargo, tem que vê, primeiro, qual é a justificativa desse cargo. O que 

que mudou na atual administração, qual foi o projeto novo, pra se cria outro cargo, tchê? Há 

necessidade, ou não há necessidade? Pelo que eu vejo, não há! Então aí nós...qual é o motivo da 

criação desses cargos na nossa Prefeitura? Obrigado, presidente. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (PP): O vereador fica com sete minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu 

dois minutos de seu tempo regimental. Quero aqui, primeiramente, cumprimenta o presidente da 

Câmara, colegas vereadores, vereadora. Quero cumprimenta, aqui, o editor do jornal A Folha, seu 

Claudio, seja bem vindo, secretários que estão aqui, o ex-vereador Luiz, também, se encontra 

presente. E quero cumprimenta ali três, dois moradores da minha comunidade, o Evandro e o Gilmar. 

E os ouvintes da 87.9, e os funcionários aqui dessa Casa. Quero aqui, primeiramente, colegas 
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vereador, até foi bom o senhor entra nesse...nesse tema do tapa-buraco da RS 377. Eu acho que é 

uma solução prática, seu Claudio, o senhor que é editor desse belo jornal que circula em toda a nossa 

região, que leva a...os assunto do nosso Município e de nossa região, que é simples. É só o Governo 

Federal e o Governo Estadual faze o que tá fazendo, diminuí aquela quantia de ‘mamador’ que tem lá. 

Foi criado quinhentos cargos. Foram demitido, essa semana, cento e trinta cargos que vai dá bem pra 

tampa o buraco da RS 377. É isso que tem que se faze! É uma coisa simples! Por que quem paga a 

conta é o povo, principalmente, da nossa região, a saúde, os usuários da RS 377. É só diminuí essa 

cabide de empregos que vai dá pra tampa o buraco da RS 377. Pode ter certeza que é uma das 

atitude que o  Governo do Estado deve toma. Também quero, aqui, faze uma reivindicação ao 

Governo Municipal sobre a agilidade da água dos...aqui que foi aberto aquele poço, e taí o secretário 

do Meio Ambiente. Já comentemo essa tarde, secretário. Tem que ser providenciado. Chega de 

discurso bonito! O que nós precisamos, secretário, é prática. É bota em funcionamento aquela água 

antes que chegue o verão. Por que tinha um caminhão que entregavam água e tinha um acordo pra 

ser cedido aos assentamento pra puxa leite. Nada contra. Mas eu fui, nessa Casa, um dos vereadores 

que disse que ia falta caminhão pra puxa água pra quem precisava, e já tá faltando antes, secretário, 

que chegue o verão. As comunidade tão aí esperando água e brigando por água. E o governo tem 

que dá um jeito em atende. Aqui ninguém passa pano quente, vereadores, em cima de ninguém. Só 

que aqui se diz a realidade dos fatos. E eu espero que, se amanhã, aquela família que ligou pro 

prefeito, não tive água amanhã, eu pego a minha camionete e levo água pra eles. Deixe de 

brincadeira e sacanagem e mande leva água! Isso é apenas um aviso! Se não for amanhã eu levo! Ou 

mandem bota aquela rede de água, que os cano já tão aí depositado. Pelo menos era a promessa do 

governo. E que mande faze a rede de água por que eu vou cobra nessa Casa. Também aqui, nobres 

colegas, peço, também, reparo nas estrada do seu Célio. Ele me pediu hoje, tive na propriedade. 

Aquelas estrada faz muito tempo, e não vem de hoje, vem de dez, oito, doze anos que aquela estrada 

precisa ser cascalhada. Mas continuava no governo passado sem cascalho. Tem uns que dão um 

sorriso bonito, mas as coisas tem que ser dita. Que deveriam ser feitas, seu Claimar, só que não 

fizeram. Só que continua tendo que faze. Não, não tô citando o senhor. O senhor tá rindo por ri. O 

senhor sempre tem um sorriso bonito. Então quero dize que tem que ser cascalhada, presidente, e 

não é de agora. Mas tem que ser feito, por que ele produz, tem que tira gado da fazenda e lá na 

propriedade não se tira da estrada do jeito que tá. Tem que faze um cascalho naquela estrada lá. 

Também, reparo, também, tô pedindo aqui na estrada dos Palharini. Com as fortes chuvas que vieram 

tá impraticável as estrada, também. Também, aqui, quero um pedido de abertura, da continuidade de 

abertura da Rua Rufino Garcia dos santos, que é a dos Malheiro, sentido fim da rua, que tem 

moradores que querem construí e tem uns monte de terra lá. Então eles pedem a continuidade e a 

conclusão daquela rua que ficou pela metade. Depois dos seus Malheiro, ali na frente, tem gente que 

quer construí, quer abri rua e não tem condições. Presidente? O senhor presidente diz: Quer mais 

dois minuto? O vereador diz: Aceito, presidente. É...dois minuto cedido pelo presidente da Casa, 

presidente Sergio. Também quero, aqui, então essa reivindicação vem de tempo praqueles morador 
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da Rua Rufino Garcia dos Santos. Também, aqui, quero faze um relato, nobres colegas vereadores, a 

respeito da Consulta Popular, que foi exercida nessa Casa, e no Município todo, sobre a Saúde. A 

Saúde foi contemplada com setenta  e três mil, novecentos e noventa e oito reais, cinquenta e oito 

centavos, pra compra de equipamentos e móveis pro Posto de Saúde. A Educação ficou a cargo do 

Governo do Estado destina pras escolas do estado. A Agricultura, pra compra de banheiros de 

aspersão e banheiro pra gado. É o que foi sugerido lá, desse dinheiro que, parece que vai ser liberado 

o dinheiro, imediato, da Consulta Popular desse último ano, e não os atrasados que ficou pendente. 

Não tem prazo, seu Claudio, pra ser colocado em agilidade pra ser liberado esses recurso em atraso. 

Vai ser liberado, imediatamente, da Consultas que foram feito agora. Pra Segurança Pública foi 

sugerido um veículo pra Polícia Civil, que é uma possibilidade de abri um posto de atendimento aqui. 

Então já houve uma sugestão de nós saí na frente e reivindica um veículo. Por que eles não teriam 

veículo pra vim pro Capão do Cipó. Então foi um acordo feito na...na quinta-feira lá no COREDE, de 

um veículo pra...pra Polícia Civil. E da Agricultura Familiar seria trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e 

cinco reais, dezessete centavos, pra construção de estufas e doações de lonas de plástico pra quem 

quer construí estufas na nossa região e no nosso Município. Pra Educação ficou sessenta e dois mil, 

eu tenho ali oficialmente, vereador Rodolfo, sessenta e dois mil e poucos reais. Mas isso será 

reivindicado junto ao Governo do Estado pras escolas do Estado. Meu muito obrigado, presidente, 

pela sua cedência. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa 

noite senhor presidente, colegas vereadores, vereadora desta Casa, comunidade que nos honram, 

novamente, com suas presenças, secretários Municipais, especialmente ao diretor do Folha Regional, 

que aqui está, o seu Claudio Irion. E a todos os ouvintes da 87.9, que estão, sempre, ouvindo as 

transmissões aqui da nossa Câmara de Vereadores, dos quais aqui se transmite, praticamente, tudo 

que se passa em nosso Município. Inicialmente, senhor presidente, eu quero, aqui, falar dos cinquenta 

anos da Legalidade. Vinte e seis de agosto, a data de cinquenta anos da campanha da Legalidade, 

comandada por Leonel de Moura Brizola, que faz parte do calendário de lutas do povo brasileiro, pelo 

respeito aos direitos políticos do nosso povo. Sabemos que dia sete de setembro de sessenta e um foi 

empossado Jango, me...praticamente pelos braços do nosso ex-governador Leonel Brizola. Dos quais 

teve apoio em massa do nosso povo gaúcho, catarinense, paranaense, goiano e paulistas. Então 

nada mais justo, hoje, de nós homenagear, aqui, os cinquenta anos da Legalidade. E por isso, 

também, meu partido PDT, né, faz um seminário dias um, dois e três em Porto Alegre e depois se 

estende mais dias em Brasília. “Um povo só é grande, se for livre à sua Nação”! Um slogan que o 

Brizola ditou na época. Senhor presidente, quero falar, novamente, da minha transferência. Dos quais 

eu acredito, tenho certeza, que por onde eu passo, eu contribuo. Está aqui o secretário do Meio 

Ambiente, meu chefe a quatro dias, né? E a gente já conversou bastante e, sabemos, eu também sei 

das minhas atribuições como telefonista, vou contribuí muito naquela secretaria como telefonista que 

sou, consursado, né? Mas se sabe dividi as coisas, trabalho de vereador e trabalho de telefonista. 

Então, tive na Secretaria de Agricultura, tive na Secretaria de Administração, a uma semana atrás eu 

estava na Secretaria de Assistência Social, durou uma semana e pouquinhos dias e, agora, 
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novamente, mais uma transferência. Não sei se é por causa dos discurso que eu faço. Por causa 

daquelas coisas que eu coloco na Tribuna. Mas eu tenho certeza que uma coisa a administração não 

soube faze. Foi coloca nas minhas Portaria o motivo da minha transferência. E isso aí nós queremos 

ver. Qual foi o motivo das transferências feitas até agora? É por causa da Tribuna? Não sei! Vamos 

ver lo...mais pra frente. Senhor presidente, eu peço, aqui, na estrada que vai ao seu Diego Cristofhari, 

quando eu pedi aqui o reparo naquela estrada, me disse o vereador Rodolfo que, por dez ano, não 

precisava entra patrola naquela estrada. O rapaz me pediu, eu pedi aqui na Tribuna e ele me colocou 

isso. Agora o rapaz fala, de novo, que a estrada está em péssimas condições. E é o seguinte: não 

precisa rebater eu, fala com o senhor Diego Cristofhari. Estrada dos assentamentos, principalmente, o 

Nova Esperança na divisa com a Sepé, tá uma calamidade. Parada de ônibus na escola, lá perto 

na...na estrada da Sepé em frente a propriedade do senhor Brilmar Martins. É prioridade por que lá 

tem crianças que precisam do transporte escolar, e tem que fica na chuva, dias de chuva. Também, 

senhor presidente, aqui pediu o seu Aristeu Garcia dos Santos...Nascimento Garcia, né, pedras para a 

fossa dele, num banheiro que ele quer concretiza e, ainda não foi. Já teve lá o vereador Antonio, já 

teve lá vereador Ibanez e, até agora, as pedra não foram. Prometeram, mas não mandaram. E isso é 

promessa já de dias. Também, senhor presidente, aqui pra dona Catarina e o seu Jorge, ao lado do 

Posto de Saúde, é extrema necessidade praquele casal que tem poblemas de saúde. Não conseguem 

toma um banho, que o banheiro enche d’água. A sua fossa tá lotada, precisa faze uma fossa do lado 

e coloca uma pedra de...de cascalho, de pedra, uma carga de pedra. Até agora, nada. E eu quero 

aqui, senhor presidente, falar, também, daquilo que o nobre colega Rodolfo falou na Sessão passada 

e, que eu acredito, que ele falou mal dessa pessoa, de mim, como secretário, na época, de 

Assistência Social. Eu quero retorna no meu tempo de liderança, senhor presidente, que não vai dá 

tempo, pra coloca sobre esse assunto. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

comunidade que faiz presente, jornal O Folha, nosso ex-vereador Luiz, e as demais pessoas, 

secretários, e os nossos ouvintes da 87,9, logo mais tão nos escutando. Boa noite a todos. Senhor 

presidente, eu também quero, encarecidamente, pedi aqui que o Paulinho Nascimento me pediu, que 

ele já falou pro secretário, diz que umas dez vez, e pro Serginho, e não adianta. Ele disse: “Fala lá, 

Jaques! Pode ser que me levem umas carga de pedra pra bota na minha leiteria!” Que ele disse não 

tem, diz que as vaca não tem como chega mais. E tavam com o rolo lá esse dias, diz que iam traze, 

vieram embora e não fizeram nada pra ele. Ele disse: “De certo o que eu contribuo com o Município 

não vale nada!” Essa é a indignação de muitas pessoas que, as vez, pede uma simples carga de 

pedra, não é feito. E pras estrada, o jeito que tá a nossas estrada, ali na divisa do Nova Esperança 

não tem...Eu não sei como que o transporte escolar faiz lá, ainda. Faiz por que é do Município. Mas 

tem o do Henrique Lima, que é secretário e tem o transporte, e ele cruza todo dia lá. Não sei como é 

que anda. Que é uma vergonha total! Estrada boa se dá, esses dia de chuva ou o dia que fosse lida 

nas estrada, fosse com uma retro, que tem retro que é pra isso, pra desentupi os bueiro. Que se tive 

cem bueiro, hoje, oitenta tá entupido. Me prove o contrário! Saem nessas estrada e parem pra vê! Se 
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limpasse os bueiro, que a água escoasse, não tava tão ruim as nossas estrada, como tá até hoje. 

Vereador Ibanez, tu falou da...dos caminhão de água, de rede de água. Eu fui, o secretário do Meio 

Ambiente tá aqui, junto com o prefeito na FUNASA, acho que, se não me engano, no começo desse 

ano. Tinha os projeto pros trêis poço, e era pra saí quatrocentos e trinta e cinco mil, se eu não me 

engano, que é pras rede de água. Tomara que já tenha saído. Por que tu falou do caminhão, esse 

caminhão que veio, veio é duma emenda do ex, falecido já, deputado Adão Pretto, pra cooperativa  e 

pra puxa leite, não pra puxa água. Água quem tem que dá jeito é o Município. Essa emenda que veio, 

veio do Ministério da Agricultura pra quem montasse uma cooperativa, uma associação, pra puxa leite 

pra ajuda os pequenos produtores, e tá funcionando. Se tem problema de água, o Município que 

compre um caminhão e ponha puxa água. Essa é  aminha preocupação! E tu falou uma coisa certa, 

vereador Ibanez, do Governo do Estado. Que, diz que, tá sortando por que tá muito a casa cheia. 

Tomara que aqui crie o exemplo. Por que aqui tem três cargo pra ser criado. Se lá tão...por que tem 

dificuldade, tão sortando, por que que aqui tão criando? Tá sobrando dinheiro! E eu só somei por 

cima. Cargo de supervisor de limpeza, pra manda. Mas não tem gente que chega, o secretário, pra 

manda mais gente limpa? Mas e tem gente pra manda? É o que eu falei esses dias, tem bastante 

cacique e pouco índio. Todo mundo manda e ninguém obedece. E o outro cargo, agendamento 

de...de consulta da Saúde. Mas esses dia nóis criemo um cargo. Foi criado, aqui nessa Casa, um 

cargo. Mais outro? Tem tanta gente doente no nosso Município, será que não vence mais agenda? 

Não adianta agenda se não tem como leva pra faze isso. E daí tem o de coordenador de cultura, 

troca. Aqui que tem, que eu sei, é só pra aumenta o salário, por que já existe desporto, coordenador 

de cultura. Aqui é pra aumenta o salário. E eu somei por cima entre os encargos sociais, o salário 

desses dois primeiros, é novecentos e trinta e nove reais, qua...e quarenta e trêis centavo. Entre os 

encargos sociais, que tem, sai mil duzentos e setenta e trêis por meis. Daí, num ano, quinze mil, 

duzentos e oitenta e um, pra um. Dois, trinta e poucos mil. E esse aumento pro coordenador, que é 

aumento de salário, já vai dá em torno de, acredito que, em torno de mil reais, vai pra cinco mil, por 

meis, dos cofres públicos. Simplesmente, pra faze uma coisa que tem pessoas que tem sobrando e 

tão fazendo. Que eu somei aqui em cima ó, cinco mil/meis, dá pra compra dez mil litro de diesel pra 

arruma a nossas estrada e compra alguma coisa. E cinco mil reais, que se fosse o caso, colocasse na 

Saúde, dava pra paga uns quantos exame pras pessoa que precisam. Essa é  aminha preocupação! 

Por que não adianta o prefeito manda cargo. Nós...e depois vão dize que o prefeito criou. Não! Quem 

cria o cargo, aqui, é os vereadores. E aqui tem...nóis semo nove vereadores. E daí quem criava, é os 

vereadores que criaram. Com o meu voto, não! Isso pode ter certeza disso! Por que é cinco mil ao 

meis a mais dos cofres públicos. Meu muito obrigado, e devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal 

que está nos acompanhado aqui na Câmara, ex-vereador Luiz, diretor do Folha Regional, é um prazer 

tê-lo aqui. A imprensa sempre esteve do lado do Capão do Cipó e vocês fazem um bom trabalho 

divulgando as coisas boas do Capão do Cipó. Isso é importante! Saúdo, também, e eu gostaria, 

Roberto, que quando saí a outorga, é assim que diz? Da rádio e, que se for uma comitiva, ou numa 
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festa, eu quero estar junto. Por que Capão do Cipó teve vários momentos. Eu sempre digo assim: era 

um antes da emancipação, é outro agora. Era um antes de ter ensino médio, é outro agora com 

ensino médio, e mesma coisa a rádio. A rádio aproxima, aproxima nós das casas de vocês. Aproxima 

nosso debates de vocês. Antes resumia-se , antes da chegada da rádio, Roberto, a  nós debatermos 

aqui e alguém que pedia uma gravação, alguma coisa assim. Mas, colega Erico, é...as vezes a gente 

briga, discute, debate, e o senhor sabe disso. Mas, hoje, ouvindo a sua fala, eu acho que esse é o 

papel de nós. Nós que eu digo, nós Capão do Cipó, esse que você esteve ontem, Erico. Parabéns! 

Leva uma experiência de Capão do Cipó. Então, no momento, de um porte de escola que nem é o 

IFET de...de São Vicente do Sul, e Erico, eu já aproveitei a sua ideia. Ano passado eu levei alunos, o 

Adair me ajudou. Esse ano eu não vou leva os alunos pra conhece a escola, eu vou leva os pais. Por 

que quem tem que conhecer a escola de São Vicente, são os pais, pra ver a estrutura que aquela 

escola oferece. Mas, Erico, então aquele papel de discuti o que vocês criaram, o que vocês 

trabalharam no Capão do Cipó, esse é o nosso papel. Esse é o papel de um Município jovem, de um 

Município pujante, de um Município rico, de um Município que as pessoas, hoje mesmo alguém me 

disse assim, lá na, conversando lá no Gavioli, foram e me disse assim: “Tchê, mas é verdade que 

inauguram duas empresa lá”? Inauguraram! Nos últimos dias, que eu sei, duas empresas. Quando 

que nós pensávamos que, um dia, nós teríamos um Município com essa força, com essas coisas 

todas que estão acontecendo? Aí entra naquele lado negativo que daqui a pouco eu sei que nós 

vamos ter que volta a conversa. Tem os lados negativos, como tudo que é coisa. A moeda tem dois 

lados. Tudo tem duas maneiras de ver. Nós vimos de um jeito, as outras pessoas veem de outro. Mas 

o objetivo de quem lutou, o objetivo da emancipação, de que o povo, na época, que se envolveu, nós 

podemos dizer com as letras grandes e com, e falando bem alto: NÓS ESTAMOS CONSEGUINDO, E 

JÁ CONSEGUIMOS MUITA COISA! Então, no momento que se vai divulga o Capão do Cipó, no 

momento que Capão do Cipó é comentado por coisa boa, é muito melhor, vocês que trabalham com a 

imprensa, do que divulga aquilo que desmerece uma comunidade. Então eu sempre fui um defensor, 

não é que é pra esconder, não é isso, Claudio. Não é assim! Ninguém tem que esconde nada e o 

papel de vocês não é esconde e coloca embaixo.Eu acho que a imprensa faz o seu trabalho. Mas é 

muito mais bonito prum município, pruma comunidade quando a imprensa divulga as coisas boas que 

acontecem no município. E aí, presidente, e vocês colegas que estão em casa, os colegas 

vereadores, já vou começa convida hoje, já, para a nossa festa, o nosso desfile cívico-tradicionalista, 

lá na escola do Carovi, dia onze de setembro. Uma enorme programação, na semana que vem já 

estará chegando aqui, presidente, o convite pra...pra sua senhoria, pros demais colegas, pra 

comunidade, é...que prestigiem, né? Temos alguns objetivos. Sempre se tem objetivo de construção, 

de fazer na escola. A parte pedagógica estamos dando um, estamos cuidando muito bem. A parte 

física várias reformas. Uma estufa produzindo, praticamente, tudo que é parte de verduras e legumes 

que a...que...que a  escola utiliza. Toda ela está sendo, praticamente, produzida pela escola. 

Então...E, agora, temos alguns objetivos pra que fazer com que  agente arrecadarmos na nossa festa. 

Mas, depois voltamos, presidente. Vai sobra uns segundos, mas vamos deixa pros três minutos de 
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líder do governo. Muito obrigado, até depois. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador 

Érico Rosado. Boa noite senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade que se faz aqui 

presente. E em especial aos ouvintes da 87.9. Bom, como eu cedi dois minutos, hoje,  pro meu colega 

Erico, eu vou ser breve. Ah, a respeito da criação dos cargos, quero que fique registrado o meu...a 

minha preocupação em relação a esses cargos que estão sendo criados. Eu não estou dizendo que 

eu sou contra os cargos. É que no momento as situação financeira que o nosso Município se 

encontra, não é bom a criação desses cargos. Essas pessoas todas já estão trabalhando, já estão 

recebendo, pelo que tão me dizendo. Então não há necessidade de subi salário e, ainda mais, de cria 

cargos. A minha preocupação é em relação assim ó, como que pra isso a Administração tem o 

dinheiro? Pra cria cargos? O próprio colega Ibanez citou aqui que o Estado está extinguindo, tá 

exonerando pessoas. Então, isso significa que  o nosso Município vai muito bem financeiramente? 

Mas pelo que se apresenta, eu acho que não. Tem coisas muito mais importante pra ser feito com o 

pouco dinheiro que o Município, ainda, tem. Por que os comentários que a gente escuta por aí, é que 

o dinheiro tá pouco. Então a minha...a minha pergunta fica: como que a gente vai cria esses cargos 

novos? E a minha preocupação vai mais além, ainda, a respeito da Secretaria de Assistência Social. 

Eu coloquei aqui, na Sessão passada, que é preciso uma assistente social só pro CRAS, quarenta 

horas. E a minha preocupação é assim ó: que projeto que a Secretaria de Assistência Social está 

trabalhando? Qual é o projeto social de geração de renda esta Secretaria está trabalhando, pra tenta 

diminuí o índice de...de, não vou dize de pobreza, mas de baixa renda, aqui do nosso Município, 

trabalha junto com as famílias? Eu...eu não vi, até agora, o projeto. Também não tô dizendo que sou 

contra o Dário. Mas alguma coisa a gente tem que cobra do secretários. Tem que fiscaliza o trabalho 

deles. E é pra isso que nós, vereadores, estamos aqui. E eu tenho sentido que o pessoal comenta 

desse projeto que eu coloquei, desse projeto de geração de renda que a Secretaria de....da 

Assistência Social poderia muito bem trabalha. Nosso Município é pequeno, tem funcionário suficiente 

ali dentro da Secretaria. Poderiam desempenha um bom projeto que viabilizasse  a vida melhor aqui, 

daqueles cipoenses, ah...que tem aquisição financeira mais baixa. Era isso, eu devolvo a palavra à 

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

SEIFERT (PP): O vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador Ibanez 

Garcia. Senhores vereadores, vereadora, público presente, em especial o seu Claudio, do jornal 

Folha, seu Luiz e seu Alceu, ex-vereadores, público presente, boa noite a todos. Doutor Max, colega 

Erico, deve fica mais contente, agora. Que ele tava meio nervoso por causa da...presidente da 

comissão, né colega Ibanez? Tava, por causa do asfalto. Pra mim é uma boa notícia. A gente passa 

andando nas estrada aí. Tava terrível. Cada dia que passava a gente via mais acidente que acontecia 

ali. é...ainda bem que tão arrumando essa estrada. Eu queria dize pro secretário Henrique Lima, que 

acho que tempo nós não vamo te, quase, pra...pra faze toda as estrada aí. Nós vamo te que faze um, 

dá uma ideia pra ele, faze um tapa-buraco. Como o Ibanez falou antes, a estrada do Rincão dos 

Palharini, tive hoje lá, colega Ibanez. É verdade, tá terrível aquilo lá. Fui lá embaixo, até passei lá do 
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Olavo, lá. Vou te dizer uma coisa: tá horrível. O senhor falou a verdade aqui nessa Casa, como 

sempre. E dize, sobre, lá no Amaro, alguém fez um tapa-buraco com...com pedra lá, antes ali do 

Amaro. Não sei quem foi, mas fizeram um tapa-buraco lá botando pedra, que tava uns buracão 

bagual. Não...não sei quem foi. Não posso nem dize. Arrumaram aquilo lá. E dizer que o...as entrada 

de lavoura, com essa chuvarada, lá na nossa região, vou te dize pra vocês. Tão terrível, né colega 

Diego? Você que anda lá nos lugar lá. É um lugar que, de terra vermelha, localiza. Que acho que de 

areia deve ser meio pior, até. Por que a nossa localiza e tá...Não tem, não tem, não temo condições 

de tira o produto de dentro da lavoura. Eu não sei se o...as patrola não vai te condições de faze toda 

as estrada. Vão te que dá um jeito de arruma aquela lâmina. E agora não tem. Tá chegando a hora, o 

tempo não tá deixando, chove, de novo, quinta, daí passa pra outra semana, na outra semana já temo 

em setembro, fim de outubro temo colhendo, e plantando. Dia primeiro de outubro a maioria da safra 

aqui, a planta aqui no Rio Grande do Sul, e aqui no Capão do Cipó, vai ser no mês de outubro. E 

sendo no mês de outubro não temo condições de anda nas estrada dentro das lavoura, por que pra 

planta nós temos que entra dentro das lavoura com os caminhão carregado. E a gente não carrega 

pouco pra leva os produto. A gente bota super carga pra entra dentro das lavoura pra aproveita o 

caminhão. Era isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

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

demais colegas vereadores, secretários municipais, comunidade que nos visitam na noite de hoje, 

funcionários do Posto de Saúde, motorista.Também cumprimento os diretores do bazar Avenida que 

se fazem presente aqui na Sessão, né senhoras e senhores. Portanto, eu venho aqui nessa Casa, 

fazer um comentário do nosso Dia do Vizinho, lá na comunidade do Entre Rios.Foi um sucesso como 

sempre aconteceu, o Dia do Vizinho lá  no Entre Rios. Portanto, mais de duzentas pessoas se fizeram 

presente para o almoço, para as brincadeiras, para a reunião dançante, que aconteceu a tarde. E a 

comunidade se uniu, como sempre, em torno daquele encontro que aconteceu.Tivemo lá um gostoso 

churrasco, galeto, saladas e pão. E a tarde, para sobremesa, mais de quinze tipos de doce, a qual foi 

servido para a comunidade. Enganjados pela comissão, que presidiu o Dia do Vizinho lá e a 

comunidade do Entre Rios. Então, mais uma vez, para mim e para a comunidade do Entre Rios, a 

qual eu pertenço aquela comunidade, estamos de parabéns pela organização e pelo carinho. E o 

nosso amigo Valdir esteve lá presente, né Valdir? A qual se sentiu muito feliz.O pessoal do bazar 

Avenida, a tarde, esteve lá também. Foi uma festa maravilhosa para o Entre Rios. Então a gente fica 

contente. Mas eu quero aqui, senhor Presidente, solicitar que seje encaminhado umas carga de pedra 

ali para a residência do seu Madruga, ali no Assentamento Nova Esperança, né? Espero que o 

maquinário que esteje lá, está lá no Assentamento Nova Esperança, Sepé Tiarajú e Santa Rita que, 

certamente, temos obrigação de fazer os nossos assentamento. Esta é a obrigação da Administração, 

e deste vereador que também  luta e pede pela melhoria  de estrada, principalmente, para os 

assentamentos, né? Então solicito, também, que seje levado umas cargas de pedra para  seu Ló, ali 

no assentamento Nova Esperança, que o escoamento da água que está descendo do acesso 

asfáltico, cai na sua estrada e vai direto a sua residência. Então, peço que  a Secretaria de Obras faça 
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esse atendimento, isso se o tempo permitir, por que nós ocorremos que a partir de amanhã a noite, 

quinta-feira até terça-feira, talvez, vai se prolongar a chuva aí, né Presidente, né? Então, 

sinceramente. E se sobrar um tempo, e se o tempo permitir, faça o patrolamento nas estradas do 

Entre Rios. Portanto, lá está muito ruim as estradas, está difícil, nós vamos ter que achar uma forma 

de fazer um contrato emergencial, não sei se de caminhões, ou de patrola, pra que nós possamos 

atender as necessidade do nosso povo né? Temos que fazer, é uma obrigação da Administração, né? 

Fazer o melhor pelo povo de Capão do Cipó, porque eu vejo assim ó, todo o político, entra político e 

sai político, chega o ano de eleição, ele vira santinho. Faz promessa, faz isso, faz aquilo, depois até 

nem tem cara pra chegar de volta no futuro, né? Por que eu acho que a gente tenta fazer o melhor 

que a gente pode pelas comunidades do interior, e pede o melhor pelo povo do interior e da cidade, 

né? Então eu acho que é fundamental nós trabalhar aqui nesta Casa, né? Sobre a questão do meu 

amigo e colega Érico, sobre a questão de adubo e carcário, né vereador? A gente já esteve enviando 

um ofício, juntamente com o prefeito, ao presidente da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, 

deputado Chicão, né? Pra que isso seja viabilizado.Não descarto nenhuma possibilidade da ideia do 

colega Érico, e eu sou parceiro, vereador Érico, para que nós possamos ir atrás da aquisição deste 

carcário, deste adubo, pra que nós possamos fazer essa correção de solo ao pequeno produtor. Por 

que nós incentivamos  a bacia leiteira, mas se não acontecer uma correção de solo,  certamente, não  

vai produzir, as vacas leite não vão produzir leite, né? Então, nós precisamos de melhor qualidade de 

vida ao nossos produtores do  Município. Eu volto no meu tempo de liderança, senhor presidente. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, 

colega vereadora, jurídico desta Casa. A nossa rádio Cipoense 87.9. Secretário de Educação, 

Henrique Nascimento, do Meio ambiente, comunidade do Rincão dos Palharine, comunidade 

cipoense, o Émerson do Folha, a juventude, ex-vereador Luiz, ex-vereador Alceu, pessoal que 

trabalha na Saúde, do bazar, senhoras e senhores, boa noite a todos. Em primeiro lugar, senhor 

presidente, começo fala um pouco das coisas boas que aconteceram no nosso Município. Participei 

sábado a noite, no Clube União, lá da formatura de três jovens aqui do nosso Município, se formando 

em matemática. Então, a gente tem que deixar aqui os parabéns a Elidiane, ali do Rincão do 

Palharine, colega Ibanez, esposa do Dalvan, e parabeniza toda a família dela pelo sucesso.Também a 

filha dos eu Vilmar, a Bruna.Também quero deixar aqui parabéns e sucesso, também, a filha da 

professora Ivanês, se formou, também, em matemática. Então a gente tem que deixar aqui, parabéns 

e sucesso pra todas essa garotas, que conseguiram e lutaram pelo que quiseram na vida. Então,  a 

gente tem que agradecer essas pessoas, que estão buscando o futuro que elas decidiram a ter. 

Então, quero deixar aqui meu agradecimento.Também quero aqui, parabenizar aqui, um amigo, 

companheiro, seu Valdir, pelo seu aniversário sexta-feira. Muita saúde e paz, que Deus abençoe o 

senhor e a sua família. Fica aí meu voto de...um abraço forte a esse amigo.Também aqui, colega 

Ibanez, o senhor representou quinta-feira, não pude se fazer presente, presença lá na URI Campus, 

da Consulta Popular lá, dos nossos dinheiro que são destinado, Estado e Federal. Eu quero 

agradecer ao senhor, que eu não pude fazer presença, mas o senhor foi lá e fez a nossa parte, 
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agradeço.Também quero pedir aqui, protocolei nessa Casa, hoje, e já aproveitar que nosso secretário 

de educação tá aí, eu peço aqui ao senhor que seja construído um abrigo escolar, na esquina da rua 

Antônio Garcia dos Santos com a Juvenal Garcia dos Santos, para as crianças que passaram a residir 

a poucos, nas quatro casas populares que foram ali construídas na espera do  transporte escolar. 

Então meu amigo secretário, a hora que o senhor puder conseguir fazer esse abrigo ali, pras crianças 

que tão morando já ali, fico agradecido do senhor fazer essa parada de ônibus ali.Também protocolei 

hoje nesta Casa, ao secretário de Obras, que ontem de noite eu tive  fiscalizando todas as lâmpadas, 

aqui da  nossa Avenida, da nossa cidade, e do centro. Então, depois o nosso secretário vai fazer lido 

a indicação que eu protocolei nessa Casa.Que a gente tem que fiscalizar e cobrar que o nosso 

Executivo tome providências.Também, não posso deixar aqui, senhor Presidente, mais uma vez 

venho colocar outra indicação ao nosso Executivo, de que nossa Secretaria, juntamente, Municipal de 

Saúde, que seja visto a possibilidade de  incluir no orçamento na LDO, exercício dois mil e doze, pra 

transformar o prédio da antiga escola Nossa Senhora de Fátima, lá do Passo do Tibúrcio, na minha 

comunidade, né? Que seja construído um mini-posto de saúde para atender aquela comunidade. No 

mínimo uma vez por semana, com médico e oton...ontondológico pra que a comunidade...tem difícil 

acesso até chegar ao Município. E uma vez por semana, com certeza, vai ficar ótimo para que a 

comunidade se beneficiada com um mini-posto de saúde na antiga escolinha, lá da Nossa Senhora de 

Fátima.Também aqui, senhor Presidente, tem um ofício aqui da secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto, convidando o senhor, juntamente com os nossos colegas vereadores daqui, colega 

vereadora, para domingo, temo o encerramento do nosso quinto campeonato de futsal. Se realiza ali 

na...no nosso ginásio poliesportivo, a partir da uma e meia em diante. Então, contamos com todos 

vocês aí, para que fizemo presença no último, na assim, como se diz, na final do campeonato. Então,  

quero deixar aqui registrado e convidando todos nossos colegas vereadores e colega vereadora que 

vão participar da encerramento do nossos craque, quem será o campeão. A gente tem que dar honra, 

porque a gente tem uns grande jovens, e grande jogador de bola no nosso Município. Então, boa noite 

a todos, que Deus abençoe vocês. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu quero 

aqui, senhor Presidente, voltar aqui no tempo de liderança, e desejar a ex-vereadora, ex-suplente de 

vereadora, a Margutti, que agora no sábado estará se formando, também, aqui é...em Santiago. A 

qual é mais uma formatura junto, juntamente, com a nossa servidora aqui, a Valéria né? Então, 

parabéns a Margutti, parabéns a Valéria, também, pelo sucesso, pela carreira, pela luta que tiveram 

de chegar a uma formatura, né? Então, sucesso Valéria na  nessa nova empreitada que você 

conquistou, né? E, também, a vereadora Margutti.Também, eu quero aqui, senhor Presidente, passar 

aqui que o CRAS, em breve, estará com curso de capacitação, aqui no município, durante essa 

semana, né? Semana que vem. É...de eletricista e pedreiro. Então, já é uma coisa muito importante 

que o CRAS está agilizando, né? Porque eu estive em Tupanciretã, a poucos dias atrás, e lá em 

Tupanciretã é feito este curso, essa capacitação de eletricista e pedreiro. Então, a gente viu até 

mulheres trabalhando, aprendendo a trabalhar como...como pedreiros, né? Então assim ó...Só que lá 

em Tupanciretã havia uma ajuda, é...financia...financiada pela Prefeitura. A Prefeitura financiava uma 



0493 

 

ajuda a essas pessoas pra se capacitarem e, também, depois iniciarem seu primeiro emprego. Então 

é muito importante, eu vi lá em Tupanciretã, e parabéns ao pessoal do CRAS, aqui, pela iniciativa que 

estão trazendo a Capão do Cipó, né? Então isso é muito importante. Não cabe só ao CRAS, também 

a Assistência Social é...nem a saúde, cabe, também, a nós se preocupar com o povo de Capão do 

Cipó.Vamos se dar as mãos, vamos voltar a ajudar o povo de Capão do Cipó.Nós também temo vez e 

voz, e buscar o que é melhor pra Capão do Cipó.Só depende desta Casa aqui.E eu acho que esta 

Casa, é nesta hora que temo que se dar as mãos.Muito obrigado a todos, a todos os ouvintes da 87.9, 

que a partir das nove horas da noite vão estar nos escutando, né? Até terça que vem. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: Eu quero aqui, primeiramente, cumprimentar, como eu 

disse esses dias, né colega Luis? Quero, hoje, cumprimentar o seu Alceu, que fomos companheiro na 

primeira legislatura, né seu Alceu? Nós era, como diz assim, os mais ferrenhos. Mas tinha certeza  né 

amigo  Alceu, que sempre pelos interesses do Município do Capão do Cipó, acima de tudo. Isso  o 

senhor é a prova disso, o ex-colega Luiz, também, tai. Seja bem vindo a essa Casa, que o senhor tem 

parte nisso, no  desenvolvimento de te uma...um grande início desse Capão do Cipó, o senhor faz 

parte juntamente com o seu Luiz e os outros companheiros que hoje não estão aqui, mas faz uma 

parte bonita e deixou uma bela lembrança aos companheiros que hoje não estão aqui. Mas faz uma 

parte bonita e deixou uma bela lembrança aos companheiro que fomos juntos. Quero aqui, 

Presidente, é... dizer, colega Diego, da Elidiane pela bela festa, pela formatura da família deles, 

desejar sucesso. Agora vão fazer o concurso no Capão do Cipó.Que bom que a juventude do Capão 

do Cipó está se formando. Que possa passar no concurso e vim atender os anseios do Capão do 

Cipó. Isso, vereadores, Rodolfo, Diego Jardim, que a gente tem que brigar por  empresas no Capão 

do Cipó.Taí essa juventude que precisa de emprego. Mas  que  seja emprego no Capão do Cipó.  

Que fique no Capão do Cipó. Que não se forme e vá fazer concurso em outros municípios. Que 

abandone o nosso Município, a nossa cidade. Isso que é importante a todos que tenham 

sucesso.Também queria desejar felicidade, seu Valdir, não sabia que o senhor estava de aniversário 

fim de semana, ficou devendo a festa que não saiu, ainda, mas certamente vai sair. E, também, bela 

iniciativa, colega Diego, de construir aquela parada de ônibus que vai atender várias crianças ali ó. 

Parabéns por essa ideia. Certamente o secretário taí e vai atender o seu pedido, que vai beneficiar a 

vários moradores. Presidente, obrigado por tudo. Devolvo a palavra à Mesa, até a semana que vem. 

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Senhor Presidente, quero falar aqui 

do Projeto Integração, todas as quartas, da uma à uma e meia, na rádio Verdes Pampas. E quero 

dizer que aquele programa é feito por um colega da Prefeitura de Capão do Cipó, dos quais ele é 

concursado, que nem eu, que nem os outros colegas e,  que naquele horário ele devia estar fazendo 

seu trabalho como concursado, não numa emissora de rádio. E dos quais, parabenizo a professora 

Marta, que aquele programa de quarta foi lá na escola do Carovi. Professora, colocou as questões do 

educandário. Dos quais outras pessoas ocuparam o microfone pra falar, falar de coisas que não 

deviam.Por que falou de  jornal, que nos jornais sai páginas e páginas de notícias distorcidas. Uma 

pena que o cara do jornal já foi embora, aqui, né? E, também, falar que o nosso Município na época 
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era administrado, deu um passo. Só que, agora, tem ideias diferentes, tem  pessoas inovadoras. Eu 

não sei no quê! Nesses poblemas que aconteceram aí, traz inovação pra o nosso Município? E digo, 

colega Rodolfo, que jamais eu me elegi com a desgraça dos outros. Eu assumi uma secretaria, e o 

povo de Capão do Cipó sabe o que foi feito na Secretaria de Assistência Social na época que eu 

estava lá. A minha idoneidade, a minha competência, a minha responsabilidade ficou marcada. Ficou 

marcada naquela secretaria. Agora você, de novo, amanhã o programa da integração, esse, vai ser lá 

na escola do Carovi. Por quê? Porque lá, ele faz politicagem com o povo do Carovi. Politicagem! 

Peguem a cópia desse programa  da Verdes Pampas e escutem pra ver se não é o que eu estou 

falando.Tem muitas e muitas coisas que eu podia relatar aqui, e não vou ter tempo. Mas na Sessão 

que vem, se Deus quiser. E tu lembra...O senhor presidente diz: Acabou seu tempo. O vereador 

diz: Obrigado, senhor presidente, e até terça que vem, querido povo de Capão do Cipó. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor Presidente, eu quero, 

rapidamente, só voltar nos cargos que tem aí pra ser criado. Por que tem pessoas que pensam que 

dinheiro público é pra ajuda. Por que quem paga o salário de cada nóis... um dos vereador, do 

prefeito, de vice, de secretário, funcionário, é o povo que contribui em  nosso Município. Pegue esse 

dinheiro, por exemplo na saúde, um exemplo vou dá, os motorista, uns cara que viajam dia e noite, as 

vezes.Tem motorista que tem trezentas hora atrasada, e não foi pago até hoje.Paguem os motoristas 

dessas hora. É sessenta por meis! Que sessenta por meis? Se a pessoa faiz cem, paga os cem e 

acabo a história.Tribunal de Contas não aponta hora de motorista, principalmente da saúde, e de 

pessoas que trabalham. Essa de dizer que só paga sessenta, isso é fria! Me provem o contrário! 

Porque eu fui secretário de Obras um ano, se faziam duzentos eu pagava duzentos. E tá lá, inté hoje 

não foi apontado. As contas do prefeito Serafim foi aprovada. E nóis, vereador, ajudemo vota aqui. 

Faça isso! Não criar cargo pra dois e deixa o resto do povo pendendo. É um exemplo que tem e pode 

fazer na... arrecém, falando na agricultura, ajuda os pequenos produtor no fundo rotativo. Isso dá um 

salário de, inté, quem vai dá de despesa pro município, mais de cinco mil. Hoje a tonelada de calcário 

tá sessenta reais. Dá pra compra sessenta tonelada ao meis. Dá pra ajuda aí, calcaria umas quantas 

hectares de alguns produtores que produz leite, que as veiz, não tem condições de bota. É simples! É 

só quere faze as coisas que dá. Ma não quere joga só nas costa de um, dois. E nóis, eu...eu volto a 

dize aqui, nóis vereador, que vamo vota essa projeto. Os vereador que tão aqui que votam. Não 

botem que foi o prefeito que aprovou, não. Foi nóis, vereadores. Meu muito obrigado, e devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Só pra concluir, ainda, 

a respeito da criação dos cargos. Eu, enquanto vereadora aqui, nunca votei contra um projeto que 

fosse pro bem do Município. E desafio qualquer pessoa, ou vereador aqui, a me mostrar uma que eu 

votei contra que fosse para o bem de Capão do Cipó. E eu escutando as palavras do meu colega 

Antônio Jardim, de ajudar o povo, de nos unir. Concordo, plenamente, contigo. E eu vou fazer aminha 

parte, vou ajudar o povo de Capão do Cipó, votando contra a criação desses cargos. E convido vocês 

a votar contra, também. Colega Rodolfo, você é professor, esclarecido, talvez o mais estudado de 

nós, de nós aqui, sabe que não é preciso esses cargos.O colega Antônio Jardim tem boa relação com 
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todas as secretarias, sempre está encaminhando em todas, sabe também que não é preciso esses 

cargos.O colega Diego a gente vê que é uma pessoa interessada em ajuda o Município, e eu tenho 

certeza que ele tem visão, que não é preciso a criação desse cargo...desse cargo, desses cargos. E 

você, colega Ibanez, também se diz uma pessoa que sempre quer ajudar o povo de Capão do Cipó, 

muito interessado. Então eu tenho certeza que você, também, vai ser um que vai votar contra. Por 

que vocês sabem que não é preciso esses cargo. Me provem o contrário! Me digam, me mostrem, 

aqui, que é preciso esses cargos. Me convençam  a votar, que eu voto a favor se vocês me 

convencerem. Eu vou fazer a minha parte, e vou votar contra pra ajudar o povo de Capão do Cipó. 

Por que é pra eles que a gente tem que trabalhar. É eles que pagam os nossos salários. Então a 

gente, no mínimo, tem que trabalhar pra isso. Era isso e eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Senhor presidente, vocês que estão aqui nos 

acompanhando, colega Regina. É...Jairo, colega Jairo de Lima Charão, nunca coloquei em dúvida a 

sua honronabilidade. Eu...eu usei uma figura de linguagem. Politicagem, Jairo, certamente eu não sei 

faze. Vou te explica por quê! Mesmo você dizendo as palavras que você disse aqui. Sabe por quê que 

não, Jairo, que eu não sei faze politicagem? Por que aí eu tinha sido eleito. Eu não sei faze 

politicagem. Eu teria sido eleito. Você é campeão! Eu tenho que aprende contigo, e eu acho que eu tô 

arrependido de não te pedido pra você ir pro Carovi, por que aí nós ia pode conversa. Por que eu ia 

tenta tira alguma coisa tua pra mim aprende, e quem sabe, na próxima eleição, como pré-candidato 

que, sabe, pré-candidato, pré. Olha bem o que estou dizendo, por que estão gravando, pré-candidato, 

né, Jairo? Aí, de repente, eu concorra e eu até aprenda alguma coisa contigo, tá? Você, você sabe 

muito bem, e o tempo é o senhor da razão, como é que vai ser daqui um ano e meio. Nós vamos 

conversa, por que a gente discute ideias. Não discutimos coisas pessoais. Então eu não me 

preocupo. Eu vou aprende. Politicagem, você faz! Outra coisa, não me fale, não me ponha palavras 

aqui na minha boca, que eu não disse. Quem falou em imprensa foi o colega que tava falando. Eu não 

falei em imprensa. Então, é muito fácil bota no Rodolfo. Bote nas pessoa certa, agora, no Rodolfo não! 

Ponto! Certo? É bem assim, tá? Outra coisa, nós, nós Capão do Cipó, são estágios. Estágio passado, 

oito anos. Foi feito na...e você só pegou o que não interessa pra você. Foi feito muito no Capão do 

Cipó. E eu ajudei faze muito no Capão do Cipó. Inclusive ajudei elege o primeiro prefeito do Capão do 

Cipó. Então, eu nunca desmereci o trabalho de ninguém do Capão do Cipó. Agora, nós estamos 

fazendo coisas que nunca passou pela cabeça de vocês, em faze aqui pelo Capão do Cipó, em 

questão de...de asfalto, questão das outras que estão fazendo. Tem problemas, isso eu nunca neguei! 

E as coisas vão acontecer. Eu nunca neguei o que foi feito aqui. E eu seria uma criança, como diz a 

colega Regina, graças a Deus tenho facilidade de comunicação. Eu seria uma criança nega o que foi 

feito, ou vira o cocho, e eu não faço isso. Vocês fizeram e nós estamos fazendo, e nós estamos 

trazendo modernidade. Não teríamos feito as muitas coisas que foram feitas, do nosso jeito, se fosse 

nós no governo. Agora, não desmereço, e não ponha palavras na minha boca. Jaque, você tá certo na 

questão das horas. Motorista sempre recebeu. É meu...é minha opinião. A sua opinião é minha 

opinião. E a colega Regina, é...eu já não lembro, Regina, que que você, eu tinha que elogia você hoje, 
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agora eu esqueci. Quando eu tenho que elogia a colega Regina, eu esqueço. Mas eu vou lembra, 

colega, e na próxima Sessão eu vou elogia. Tá bom? Desculpe, por que eu esqueci, agora. Obrigado. 

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

dizer, colega Rodolfo, essa do senhor esquece, essa não colou muito isso. O senhor elogia, n? Vou 

cobra. Vamo bota os pé no chão aí. Mas, presidente, e Jairo, eu gostaria que tu falasse, Jairo, já que 

tu é telefonista, tua função é telefonista. E o dia que eu tive na sala do Meio Ambiente, não vi nenhum 

telefone lá, do Meio Ambiente. E, até agora, eu também quero explicação por que os motivos das 

suas transferências. Se era por polêmica, ou por que que era. Tem que dize. Tem que joga aberto as 

coisas. Por que nós te conhecemos e a comunidade, também, te conhece. Nós somos da 

comunidade. Inclusive até eu queria te dá os parabéns, nós tava na festa o Dia do Vizinho, na 

comunidade Santo Antonio. E dá os parabéns a todos os organizadores, na pessoa do seu Antenor, 

que tava junto com todos, e em nome dele, de todos que organizaram lá.  Nós queremos ver às claras 

as coisas. E eu tenho um projeto, vereador, um projeto municipal nosso aqui. E eu queria sabe o quê, 

Ibanez, e defendo e aprovei e defendi que o caminhão era dos assentamento, e defendo agora. E eu 

queria só faze uma troca. Eu queria troca os cargos de confiança que tem na Prefeitura, pelas redes 

de água. Isso eu queria faze. E tenho certeza que muitos colegas, aqui, iam tá junto comigo. E a 

comunidade ia tá junto conosco. Eu queria troca o patrocínio da Verdes Pampas, que não é pouca 

coisa, todos meses, durante todos esses anos de governo, pra arruma as nossas estradas do interior. 

Isso eu queria faze, essa troca. Então, esse debate que nós queremos faze com os senhores.Que 

esse debate nós queremos faze com o Executivo. Essa forma nós não concordamos. Esse é o 

posicionamento. Esse eu queria vê esse projeto. Troca CC por rede de água. Troca patrocínio em 

imprensa por estradas melhores. Isso eu ia tá aqui elogiando. E elogio ao prefeito, em coisas boas. 

Sou bem nesse acordo com o Rodolfo. E queria dize, e finalizando, colega Rodolfo, se o senhor não é 

político, quem é então, presidente? Tá louco, né? Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária 

para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 147/2011, do Gabinete do Prefeito, 

solicitando cópias das atas e dos áudios das Sessões dos dias 06, 13, 20 e 27 de junho, 04, 11, 18 e 

25 de julho e 02, 09 e 16 de agosto de 2011. OFÍCIO 145/2011, do Gabinete do Prefeito,  enviando 

resposta ao Pedido de Informação 026/2011. OFÍCIO 024/2011, da Secretaria da Fazenda, 

respondendo ao ofício 054/2011. OFÍCIO 092/2011, da Secretaria da Educação, solicitando 

empréstimo Plenário para o dia 27 de agosto, para a realização da formação continuada dos 

professores das escolas que trabalham com o Programa A União Faz a Vida, durante os turnos 

manhã e tarde. INDICAÇÃO 066/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal.  

INDICAÇÃO 067/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. AGRADECIMENTO, da 

Rádio Santiago, pela Moção de Congratulação pelo aniversário de 60 anos. OFÍCIO, do Ministério 

Profético Comunidade Evangélica, solicitando empréstimo Plenário, dia 03 de setembro, para a 

realização do 2° Encontro de Casais, a partir das 15:00 horas. INDICAÇÃO 068/2011, do vereador 

Diego Nascimento ao prefeito municipal. OFÍCIO 014/2011, da Secretaria do Meio Ambiente, 

informando estágio a ser realizado pela Unijuí com os alunos de Agronomia, entre os dias 12 e 16 de 
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setembro de 2011, em propriedades agrícolas de Capão do Cipó. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima Sessão que será dia 30/08/2011, 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, 23 de 

agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 


