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ATA N° 33/2011 (Ordinária) 

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro 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 32/2011, da Sessão Ordinária do dia 

30/08/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente convida a 1ª Secretária 

para que leia o ofício 015/2011, da Secretaria do Meio Ambiente, solicitando espaço na Tribuna Livre 

do dia 06 de setembro de 2011, para o secretário esclarecer assuntos referentes àquela Secretaria. 

SENHOR ALEXANDRE WUNDER VOLTZ, Secretário do Meio Ambiente: Boa noite a todos vocês, 

boa noite vereadores, boa noite população. Bom, o que nós queremos tratar são assuntos referente 

ao Meio Ambiente.  O primeiro dele é a questão da água, tá?! A água está sendo tratada em todas as 

localidades. A água está sendo tratada em todas as localidades, ela está sendo tratada aqui dentro da 

cidade, certo? Ontem colocamos os cloros nos cloradores, novas pastilhas de cloros, e estamos 

avisando a...as populações que antes, a população de Capão do Cipó, que antes o que nós tínhamos 

problemas de, ah...de escherichia coli e ah...problema da qualidade da água, agora nós não temos 

mais, tá!? Nos três meses de tratamento veio negativo pra escherichia coli, que é um dos principais 

problemas que nós tínhamos pra questão de diarréia e vômito. Então eu aviso a comunidade na 

questão da água, é.. segundo a Portaria 518/2004, ah...dá norma a qualidade de água pra consumo 

humano, que ela dispõe de procedimento e responsabilidades inerentes ao controle, a vigilância do 

controle da água para consumo humano, e somente para consumo humano. Então eu peço aos 

produtores das localidades que estão usando água, use apenas para o consumo humano. A parte que 

refere-se a uso no tratamento, ah...de lavouras, ah... vai acaba prejudicando o uso de defensivos 

agrícolas no...e...como um todo. Por que o cloro, o...nos cloradores, o cloro faz o seguinte: ele capta 

toda a sujeira da água. Então todo aquele elemento químico que tá na água, que tá prejudicando a 

água natural do..do corpo da água, ele vai faze com que a água não, ah... ele ah...assuma um 

potencial de qualidade pra consumo humano, mas pras plantas ele acaba dificultando. Então é a 

mesma coisa se você usar, por exemplo, um fungicida, um inseticida, um herbicida, não vai funciona. 

O cloro acaba prejudicando a aplicação. E, ah...uma coisa assim que a 4ª Coordenadoria da Saúde, 

seu Dirceu, de Santa Maria, nos avisou é a questão, todo....todo os tratamento de água é justamente 

pra abastece a qualidade, abastece o consumo humano, tá? Uma outra questão que eu queria 

conversa com vocês a respeito do FUNASA. A FUNASA tá terminando os projeto pras localidades: 

Areias, Inhacapetum e Coxilha da Guarita, tá?! Nós, na outra Sessão, nós tivemos um...ah...foi a partir 

do que o Ibanez colocou a questão que...ah...teríamos...ver se nós conseguíamos termina as redes de 

águas. E na questão do FUNASA, eles estão terminando o projeto pra que nós possamos investi os 
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quatrocentos mil que vem pra questão de perfuração de poços, e setecentos e cinquenta mil que vem 

pras redes de água. Então eu peço assim paciência um pouco, por que os projetos, os projetos estão 

sendo aprovados, agora. E que nós estamos pra recebe esse recurso pra nós darmos andamento 

da...da perfuração dos poços que falta, e pra faze a constituição das redes de água. Me perguntaram, 

também, a questão de...de leis ambientais. Na questão das leis urbanas, o que, hoje, nós podemos 

fazer dentro do Município. Estamos terminando o plano ambiental. Então, provavelmente, até o final 

vai passa pra Câmara o processo pra aprovação do plano pra nós encaminha pra Câmara Técnica. 

Nesse ínterim o que nós, hoje, estamos fazendo é ajudando os produtores e a população no termo de 

colocar a par o que pode e o que não pode ser feito, tá? Na parte rural nós não podemos assim, 

ah...digamos assim, intrometer na parte que diz em referência a reflorestamento, que isso depende do 

DEFAP. Então todos os produtores que precisem encaminha algum projeto pra corte de árvores, que 

façam isso de uma forma, ah...diretamente ao DEFAP, SEMA de Santiago, tá? Nós podemos fiscaliza 

a partir do momento que nós tivermos habilitado pra isso. Ah...outra questão é a aplicação, que já 

houve vários perguntas em relação a isso, o Jairo que tá na nossa secretaria, sabe isso, também, a 

questão da aplicação de defensivo na parte urbana. A Portaria 18/94, é uma Lei Federal, é uma 

Portaria Federal, e ela nos, ah... impede da aplicação de defensivo. Então, ah...até agora nós ainda 

comentamos hoje a tarde na...na Secretaria, tem municípios que tão tentando aprova uma...uma lei 

municipal pra ajuda. Por que é...todos os municípios que nós conhecemos aqui no Estado do Rio 

Grande do Sul, são basicamente agrícolas. Então, nós tamos precisando assim de...de uma forma de 

encaminha o projeto pra...pra o Congresso, alguma forma de ajuda essas regiões ribeirinhas, que é os 

municípios pequenos. Por que é uma coisa assim, se tornou, ah...uma forma, ironemente dizendo, 

trágica pro município de Capão do Cipó, por que Capão do Cipó tem 1,49² (um vírgula quarenta e 

nove quilômetros quadrados) de área urbana. E ela é totalmente rodeada de...de áreas rurais. E isso 

tá prejudicando, bastante, os produtores. O senhor presidente diz que será uma pergunta por 

vereador. O secretário diz: Fala Erico. O vereador Erico Rosado diz: Secretário, o meu 

questionamento é o seguinte: nós temos um problema sério com o excesso de gasto de água no 

interior, por parte do pulverizador, um problema. Em primeiro lugar: há a possibilidade de instalar 

hidrômetros nas propriedades do interior, estabelecendo uma taxa mínima, talvez, pra coibir isso? O 

secretário diz: Ah..., assim Erico, o que nós conversamos com o Promotor em Santiago, ele nos 

solicitou o seguinte: que todas as comunidades tem que cria associações, tá? Um dos motivos: com 

associações criadas, eles vão ser responsáveis pelas águas, tá? E dessa forma há recursos pras 

comunidades, como diz mesmo o prefeito, hoje a tarde, a questão de...ah...vilas rurais, tá? O que 

acontece assim? Com o recursos que vem do Governo Federal nós conseguimos instalar hidrômetros 

pra cada uma das...das casas, né, cada uma da...da...das pessoas que tem casas no interior, e dessa 

forma, também, conseguimos recursos pra faze manutenção de...de...de bomba, manutenção de 

poços, manutenção de todos os...as vias, tá? E, ah...o que ele nos pediu, é que depois que 

formalizasse essa questão de...das associações, nós conseguiríamos, ah...dessa forma, ah...faze com 

que a população inteira tivesse condições de assumi esse processo através duma lei municipal. Pode 
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fala, Jairo. O vereador Jairo diz: Secretário Alexandre, eu queria pergunta, agora, perante o senhor, 

os colegas vereadores e a comunidade que aqui está, com relação ao interior, na confecção de 

bebedouros, né, de açudes, de reforma de açudes, como, qual é o procedimento pra autorização, já 

que aqui na Câmara eu sou o...o, como diz o outro, o X da questão, como diz o nosso colega Rodolfo, 

diversas vezes na Tribuna, que eu proibi isso aí, agora, no nosso Município? O secretário diz: Bem 

lembrado, Jairo. É o seguinte: ah...nós tivemos naquela reunião com o Promotor, também, essa 

questão e ele nos colocou o seguinte: ah...enquanto nós não tivermos habilitados no Município, nós a 

única coisa que podemos fazer é através de licença. Por exemplo, dum corte de árvore, eucalipto 

normal. Eucalipto é corte liberado. Ah...cinamomo é liberado. A questão de...de...dos...ah...do...da uva 

japonesa é liberado. A retirada de toco, ok. Agora, pra questão de...ah... bebedouro, pra taipas de 

açude, o próprio açude, nós precisamos licença da FEPAM, tá? Nós, municipalmente, hoje não temos 

habilitação pra isso, tá? Então tem que encaminha um projeto pra FEPAM, em Santa Maria, pra 

aprovação, pra nós podermos fazer isso. Se nós entrarmos em qualquer local pra fazermos esses 

uso, nós estaríamos assumindo um...um ato ilícito na parte ambiental. Que seria um...pejorativo ao 

que nós tamos aplicando hoje, tá? Então, foi bem colocado o assunto. O senhor presidente diz: 

Rodolfo? É uma pergunta pra cada pessoa. Rodolfo? O vereador Rodolfo diz não ter nenhuma 

pergunta a faze. O senhor presidente diz: Antonio? O vereador Antonio Jardim diz: E que tempo 

leva a FEPAM pra faze a liberação pro pequeno produtor abri um bebedouro, ou um açude? O 

secretário diz: Bom...O Vereador Antonio diz: Aí chega na Prefeitura paga-se uma hora lá de retro, 

ou paga particular, tem que espera o...o documento da FEPAM. Que tempo leva? O secretário diz: 

Assim ó, seu Antonio. Pra nós, se nós encaminhar diretamente pro coordenador da FEPAM, em Santa 

Maria, nós entregar em mãos, o protocolo já é suficiente pra nós, tá? Então se torna mais viável nós 

juntarmos todos os...os documentos, de todos os produtores, e entregarmos em mão, ele faz uma 

análise, uma prévia análise e já faz, através do protocolo, uma previa liberação. Ou seja, nós 

podemos entra na propriedade. Isso nos tira o...ah...digamos assim, é um indulto pra que nós 

podemos faze o bebedouro. Já a questão da taipa do açude é um pouquinho mais complicado, por 

que envolve uma extensão maior. Então tem uma série de análise pra vê. Onde fica o corpo da água? 

Onde fica a taipa? Que distância tá da APP, da Área de Preservação Permanente? Ali vai envolve um 

pouquinho mais. Leva em torno de sessenta dias, tá? Pra bebedouros é mais rápido. O senhor 

presidente diz: Diego, tem alguma pergunta? O vereador Diego Nascimento diz: Secretário, minha 

pergunta pro senhor é assim ó: colocando relógio no Passo do Tibúrcio, lá nas associação, como é 

que vai funciona? O Secretário diz: É, na verdade, depois que, ah... as associação, como ela já tá 

formalizada no Passo do Tibúrcio, nós queremos espera que todos as localidades tenham 

associações, nós vamos faze...passa esse processo através da lei municipal, passa pra as 

associações, tá? Nós vamos continua fazendo o tratamento da água, vamo continua fazendo a 

manutenção, ajuda as associações, mas, eles vão ser responsáveis pra cuida dessa qualidade da 

água e de cuida a questão das redes de água em si, na...em...na associação. O senhor presidente 

diz: Regina? A vereadora Regina Weidmann diz: Sobre essas denúncias, então, pelo que eu 
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entendi, que tu falou, essas denúncia, no caso, não é o fato culpado assim do...do...dos pedidos de 

serviço das pessoas não andarem. Que eu entendi é a parte burocrática mesmo, assim, e daí envolve 

FEPAM, pra ter a liberação desses pedidos de serviço? O secretário diz: É, é exatamente isso, tá?! 

A questão é assim, hoje, pra você faze um...um bebedouro, tá, ah...pra nós entrarmos com máquinas 

da Prefeitura, nós temos que ter a licença da FEPAM pra pode entra. Tá? É o que foi...O vereador 

Rodolfo diz: O que foi denunciado. O secretário diz: Justamente. O vereador Rodolfo diz: Foi 

denunciado as máquinas, hoje é assim. A vereadora está desvirtuando as coisas. O senhor 

presidente diz: Rodolfo, tu não quis faze a pergunta. O vereador Rodolfo diz: Não, mas eu já falo. 

O secretário diz: Tá? Rodolfo, é o seguinte ó: ah...quando se faz, houve, realmente, as denúncias, 

vários locais, tá? Não foi, somente, dentro até de assentamentos. Então, o que que nós tamos 

fazendo? O Promotor nos pediu. Bom, até agora nós tavamos fazendo dentro da...o que era 

permitido, tá? Bebedouro é um bem que todo mundo precisa, tá? Pra alimentação da...dos animais. 

Só que, ah...como houve vários, como o Rodolfo mesmo colocou, houve várias denúncias de várias 

pessoas dentro do Capão do Cipó, ou fora do Capão do Cipó, que veio até aqui, aí mesmo a 

PATRAN, através de visitas ela foi identificando não só, ah..retros da Prefeitura, mas retros de outras 

empresas de fora que não tinham licença pra atua. Então, ah...eles acabaram colocando o seguinte, 

ah...proposta, que nós tivesse habilitação, primeiro, pra nós pode fazermos esses, ah...bebedouros e, 

após essa liberação da...da habilitação nós podemos faze. E a questão dos açudes, aí quando se 

trata de ah...açudes pra peixe, piscicultura, pra comercializa precisa da FEPAM, depois que nós 

tivermos habilitados. Enquanto nós não tive habilitado, tudo vai passa pela FEPAM, tá? A vereadora 

Regina Weidmann diz: E a habilitação? O secretário diz: A habilitação depois que passa a parte 

técnica da..a... a Câmara Técnica. Então eu já tive conversando com o Vinicius, tá? Doutor Vinicius 

que ele é o...o jurídico do...da SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Porto Alegre, e ele 

nos colocou assim: nós tivemos contato durante um mês, praticamente, respondendo e resolvendo 

problemas que tava acontecendo dentro do...do plano ambiental, tá? Agora resolvendo isso, eu vou 

formaliza todos os...os detalhes, ainda, que falta pra termina o plano e, provavelmente, daqui a duas 

semanas tá indo, vindo pra Câmara pra aprovação. A vereadora Regina Weidmann diz: Tem prazo? 

O secretário diz: Nós temos prazo até trinta e um do doze. Mas eu quero ver seu eu termino antes se 

não os produtores vão fica sem pro...pra planta, né?Mas tudo vai depende da FEPAM. Então a ideia 

é, justamente, ajuda os produtores pra que, se dá um processo mais rápido nesse...nessa questão. O 

senhor presidente diz: Jaques, a sua pergunta. O vereador Jaques diz: Secretário, é bem rápido, é 

duas pergunta. O senhor presidente diz: É uma pergunta. O vereador Jaques diz: Sim, mas é uma 

pergunta, é o mesmo assunto. Por exemplo pros pequenos, micros e pequenos açudezinhos, por 

exemplo, não tem uma lei que o próprio Município autorize? Por exemplo tem as APPs, que não pode 

mexe,q eu é as vertente. Mas a partir dali dois, trêis metro pra baixo não tem como segura aquela 

água, que ela não vai embora, se tu não segura ela vai continua. Sobre os...por exemplo as pedra. 

Aqui no Capão do Cipó, o problema, hoje, é pedra. Todo mundo pede estrada e tem muita gente que 

diz assim: “Ah, denunciaram e não pode tira pedra!” Eu acredito que não tem nenhuma pedreira no 
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Capão do Cipó, ainda, liberada até hoje. Eu acredito, não sei, daí. O problema é assim ó, a gente 

sabe que essa lei de pedreira vem de anos. É proibido tira pedra. Mas a maioria do pessoal da pedra 

pra ajuda os...nas estrada querem pedra. Mas eu acho que os cara pra consegui alguma coisa, faze 

hoje, até libera, por que custa essas coisa, trabalha três dia numa pedreira, denúncia sempre vai te e 

sempre vai existi, independente de cor partidária ou não, isso não adianta dizer que não, por que 

existe. Mas só que é uma coisa assim ó, por que se tu denuncia nunca os cara vem no dia. Eles 

levam quatro, cinco, seis dia. Se eles denuncia lá a minha pedreira, por exemplo se eu tenho uma 

pedreira, até os cara vim o secretário fica três dias numa pedreira, não vão ter problema nenhum. Vai 

lá e tira um monte. Até os cara ir lá não tá mais. O senhor presidente diz: Deu o tempo. O vereador 

Jaques diz: Então é simples de faze, as pedreira não tem nenhuma e açude eu acho que nessa parte 

pode faze pra baixo. O secretário diz: Assim ó Jaques, pra te responde essa questão, desculpa 

presidente, a o detalhe da...da questão de bebedouro pra...pra...ah, digamos, um córrego d’água, pra 

abastecimento, nós só poderíamos entra se nós tivesse habilitação, tá? Então nós não podemos, o 

Município, hoje, não pode, tá? Depois que nós tivermos habilitados aí sim, através de lei municipal, 

através das leis estaduais que nós temos condições de assumi, nós podemos faze isso. A questão de 

pedreiras, as cascalheiras que nós temos aqui no Município, nós temos Nova Esperança, até dez de 

maio de dois mil e treze, tá, está habilitada pra nós retirarmos cascalho. Nós temos aqui no Município 

a nossa pedreira, do Município que tá na...no processo da NPM pra habilitação, termina o processo, 

tá? Já deu, nos deram autorização pra retirada, que foi feito aí pra nós faze os asfalto. E, nós temos 

ah...mais duas em processo de...de habilitação, que é o 14 de Julho e aquela do...do Serjão, tá? 

Então nós não temos nenhuma delas, hoje, ilegal, praticamente. Inclusive veio um...um...uma 

informação do Promotor que eles queriam que nós fizéssemos o PRADE, o Projeto de Recuperação 

de Área Degradada, dentro das cascalheiras. E aí nós respondemos ao Promotor que, se nós 

fizermos isso e for aprovado, dentro de seis meses nós temos que para todas as cascalheiras. Então 

nós pedimos um pedido de vista pro Promotor pra faze uma nova audiência e explica pra ele o que 

que é o projeto de recuperação de área degradada. Se nós fizermos, realmente, esse projeto nós 

vamos fica sem pedreira no nosso Município. O senhor presidente diz: Eu...secretário é o seguinte: 

aquela minha pedreira tá legalizada ou tá em processo? O secretário diz: Tá no processo da NPM. O 

senhor presidente diz: Tá em processo, né? O secretário diz: Tá em processo de NPM. O senhor 

presidente diz: Então tá. Era isso, obrigado pela presença. O secretário diz: Obrigado. Ah...posso? 

O senhor presidente diz: Sim. O secretário diz: Ah...mais uma informação pra...pra vo...pra 

população. O nosso telefone, ali na Secretaria, pra atendimento é 8414-3958, tá? Seria isso. Obrigado 

pra todos, uma boa noite. Após o senhor presidente informa que o vereador Ibanez Garcia dos Santos 

não se faz presente por motivo de saúde. Após o senhor presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e informa que o vereador Ibanez 

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

noite senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos honram com suas 

presença. Em especial todos os ouvintes da 87.9, que mais uma vez vão nos ouvir, aqui, através da 
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87, os trabalhos aqui da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Senhor presidente, eu começo 

aqui agradecendo a presença do nosso secretário do Meio Ambiente que veio aqui trazer explicações 

pra comunidade sobre o Meio Ambiente. Depois eu volto a falar sobre o meio ambiente, então. Quero 

aqui, primeiramente, pedi, então, votos de pesar a família de José Luiz Lunardi Nunes, falecido no 

último dia trinta e um, popular Juca, amigo de todos aqui da comunidade de Capão do Cipó. Muito 

querido por todos nós. Quero, também, senhor presidente, falar sobre a manifestação da...que foi feito 

nos dias primeiro, dois e três, na RS 377, dos quais a comunidade se enganjo, pra que nós 

pudéssemos levar à Secretaria do Estado, de transportes e ao DAER, como o disse o coordenador 

daquele movimento, que logo, logo a comissão estará em Porto Alegre entregando em mãos as 

reivindicações da comunidade cipoense e da região, Santiago. Enfim, pra que nós tenhamos, 

tenhamos uma melhor estrada aí na 377. E fico chateado em sabe que um deputado representante 

aqui da região, o Chicão, falou e colocou até em jornais que era pura politicagem do vereador de 

Santiago, Bassin. O Bassin estava lá apoiando o movimento, apoiando Capão do Cipó, apoiando os 

produtores, os caminhoneiros. Jamais um deputado deveria ter falado aquela bobagem, que foi uma 

grande bobagem. E a maioria do povo que estava lá abraçando a causa, infelizmente, tinham votado 

no deputado Chicão. Isso aí magoa, por que a gente vê nos jornais, vê as pessoas que estavam lá no 

manifesto e vê aquilo ali atirando por...por...por problemas políticos, partidário,  particulares deles lá 

de Santiago, e mais justo o Bassin tá ali, coisa que o deputado que ficou todo o final de semana em 

Santiago, não veio ali presta sua solidariedade a todos os que ocupam a 377. Senhor presidente, eu 

peço, aqui, a Secretaria de obras que providencie o mais breve possível a reposição da parada de 

ônibus lá na entrada que vai pra Granja Real. Foi retirada aquela parada de ônibus, tá fazendo muita 

falta pro pessoal que esperava o transporte, o ônibus, pra ir a Santiago. Pessoal que vinha lá 

do...da...da divisa com Santiago ali, através da Real, hoje tem dificuldades, tem que fica na chuva pra 

espera o ônibus. Então que reponham aquela parada que foi arrancada, não se sabe pra onde foi 

levada. Também quero falar aqui, senhor presidente, que as pessoas, a população de Capão do Cipó, 

as vezes é castigada. É castigada por que? Por que, as vezes, pede pra um vereador de oposição 

falar alguma coisa, ou leva uma reivindicação, e depois sabe o que que dizem? “ Não vamos fazer 

isso, ou não vamos dar tal coisa, pra fulana, por que pediu pro Jairo!” Mas o que que é isso, tchê? A 

dona Marilei Keple, a família dela, precisa, necessita, de vestimentas, de roupa da Campanha do 

Agasalho. Não foi entregue pra ela, por que quando eu tava na Assistência Social, chegou uma 

ligação, direto dela, pra mim, e eu passei telefone pras pessoas responsáveis, na hora. Ela falou com 

as pessoas. Só que a resposta que ela teve, que não iam leva as coisas pra ela, por que tinham 

pedido pra mim. Que consideração com o nosso povo cipoense! E que essa pessoa faça o favor de 

pega as roupa e leva lá. Trabalha na se...não trabalha na Assistência Social, a pessoa dos quais falou 

essa bobagem. Não é funcionária da Assistência Social, estava lá entregando roupas. Senhor 

presidente, também, quero pe...falar aqui, agora, da Secretaria do Meio Ambiente. Professor Rodolfo 

e comunidade que nos hon...nos honram, ouvindo a rádio Cipoense FM. Está aqui a verdade, a prova 

de que as coisas que eu faço, eu assumo. Agora, de não deixa fazer bebedouro, não deixar fazer 
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açude, é a Secretaria do Meio Ambiente, é a Lei Federal. Não é Jairo Charão, conforme você me 

atirou, diversas vezes, na comunidade. Devolvo a palavra, volto nos meus minutos de liderança, 

senhor presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais 

colegas vereador, colega vereadora, pessoas que se faiz presentes, vice-prefeito, funcionários 

público, nosso amigo ex-vereador Luiz, e os nossos ouvintes da nossa rádio aí 87. 9. Meu boa noite a 

todos. Senhor presidente, eu, também, volto aqui, rapidamente, eu já pedi umas três vezes. Eu não 

sei se o prefeito tá brincando, ou o secretário de Obras. Tava o senhor, presidente, nessa reunião, o 

vereador Antonio, tava eu na Sepé, tava o vice-prefeito, tava o secretário da Educação, tava o Adair, 

que tá sentado aqui o Adair, numa reunião na Sepé pra resolve o problema do transporte escolar. E 

daí eles chamaram o prefeito, que era pra arranca uns toco na frente do colégio, os toco arrancaram. 

Daí eles levaram lá atráis o prefeito e pediram uma carga de pedra pra fossa da Igreja Deus é Amor, e 

até hoje não foi. Não podem usa o banheiro. Tava o prefeito, tava eu como vereador, tava o vereador 

Sergio, o vereador Antonio, tava o secretário de Educação e o Adair tava junto. E o prefeito disse que 

naquela semana ia as carga de pedra pra fossa, até hoje não foi. De certo...será que tantas pessoas 

que tavam lá, prometem e não cumpre. Manda arruma, pruma igreja. Imagina se é uma pessoa que 

depende só da pessoa? Aí complica mais. Parada de ônibus eu ia fala, o vereador Jairo falou. E a 

estrada ali no assentamento Nova Esperança não tem como anda. Não sei como o pessoal do 

transporte tá fazendo. Onte inté, tem uma senhora lá, a Cleci, veio de Santa Maria e pediu pra mim 

leva ela, de noite, tava chovendo, que a saúde não leva, por que vão de van, daí eu levei. Óia, a 

estrada dela é o seguinte: esses dias inté o vereador, não sei se foi o vereador Ibanez que falou, que 

então nunca tinham ido arruma as estrada dela. Daí ela disse: “Não! Antes não precisava pedi, 

vinham faze sem pedi. Agora, pedindo, não vão!” E tá lá pra vê. Ela disse que nem o leiteiro tá indo 

mais, que pega leite lá. Atravessou a estrada. Ela não tem o que faze lá. Não tem ! Eu tive que deixa 

ela aqui na porteira, em cima. Não dá pra chega na casa. Eu não sei o que que tá acontecendo que 

não fazem as coisa. Eu fiquei indignado, e tá aqui pros vereador quiserem vê. Taí o pedido de 

informação que nóis fizemo da rádio Verdes Pampa, que eles pagam, diz que tem nas quarta, as 

quarta diz que pagam por fora. O prefeito paga do bolso dele. De certo por que ganha bem, de certo, 

por isso que paga. E daí tem no sábado, de manhã, das oito às oito e trinta. A Prefeitura paga cinco 

mil e novecentos reais pra rádio Verdes Pampa faze o programa. É meia hora. Meia hora de programa 

dá cento e trinta e seis reais e treze centavo a meia hora que paga pra Verdes Pampa divulga e a 

mesma coisa que divulga na quarta-feira. Tem dinheiro sobrando! Cinco mil e novecentos. Isso é pra 

onze meses. Eu fiz  a média quatro sábados por meis, dá quarenta e quatro meses...quarenta e 

quatro sábado. Cento e trinta e seis reais a meia hora. Pra saúde, as veiz, não tem vinte reais pra 

paga um exame de sangue pras pessoas que precisam. E o mais indignado eu fiquei do vale...do 

almoço, do almoço, que...não tenho nada contra os motorista, por que sabe que eles vão por que 

precisa, almoçam fora. Mas tem da Gaúcha, tá aqui o pedido de informação, só que não passaram o 

nome. Nóis queria o nome das pessoa. Tem uns que comem demais. Eu não sei o que que tá 

havendo aí. Por que a média é dez reais. Tem uns aqui eu acho que tá certo. Mas tem um meis aqui 
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ó, no meis onze do seis de dois mil e dez, tem seiscentos e cinquenta reais de almoço, num dia. E tá 

aqui os empenho. Se eu faze dez reais o almoço, dá sessenta e cinco pessoas. Foram todo mundo 

come em Santiago, ou tinha uma festa lá. Agora, se faiz dezessete, deu trinta e oito pessoa, quarenta. 

Eu...a gente fica indignado com isso aí ó. Por que aqui tem do dia onze, depois tem do dia dezessete 

e assim vem todos os dia. Daí do meis doze do oito de dois mil e dez, tem trezentos e dez reais num 

dia. E, agora, tem do outro meis aí que é do meis vin...dez, do vinte de dois mil e dez, também, 

duzentos e trinta reais de almoço. Tem gente que sai daqui só pra almoça em Santiago. Eu não sei, 

se vai a serviço, tudo bem. Eu fico mais, eu ainda falei onte com o Paulo Genro, que é o secretário da 

Administração, que tem gente que almoça lá e diz que tá trabalhando fora, e pega diária de 

campanha, ainda, aqui no fim do meis. Assina lá o ponto como ganhou meia diária de campanha. Meu 

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

vereador fica com seis minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu um minuto de seu 

tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que hoje está em grande 

número aqui na nossa, assistindo a nossa Sessão, e vocês que normalmente e habitualmente já 

criaram o hábito de nos ouvir em casa através das ondas da nossa 87.9 Cipoense FM, meu boa 

noite.Saudar aqui, vou ler, rapidamente, os que estão aqui, o nosso vice-prefeito, a dona Mariza, 

conselheira, o secretário do Meio Ambiente, o Adair, o Fogaça, o Tinta, o meu compadre Giovani, 

vereador Luiz, curtindo um empate, dois empates a fio, né? Valdir, Valdecir e o...principalmente e 

especialmente os alunos da minha escola que estão aqui, né? Estão aqui, hoje, prestigiando a nossa 

Sessão. Parabéns a vocês, gurizada. Esse é o caminho! Parabéns pro pai e pra mãe que trouxeram 

vocês aqui, hoje. Mas, vamos por partes como, né? É, eu, antes, dizer qualquer assunto, convidar 

vocês que estão nos ouvindo e, principalmente, colegas vereadores, pra que vão domingo lá na minha 

escola, tá? O pessoal, hoje, já tá cuidando lá da...da nossa Vila, patrolando, ajeitando. Tão arrumando 

a estrada lá da Tupantuba, que tá com problemas. Vão dá uma ajeitada em alguns trechos de estrada 

lá. Limparam o pátio, estão roçando. Então essa parte é importante por que nós temos a característica 

de bem receber quem vai na nossa escola. Então fica pra vocês que estão aqui na Câmara e vocês 

que estão nos escutando, que prestigiem a Escola Macedo Beltrão. E chegando na escola, é um 

pedido que eu faço, é vocês irem até a estufa que o professor Claudio, juntamente com os alunos, 

estão cons...é...estão conduzindo e cultivando, pra vocês verem o que é possível fazer numa estufa 

de quatorze metros, por seis, que foi feito na escola. Então, quem for na festa e, gostaria que um 

grande número de pessoas fossem, que vão até a nossa estufa lá pra vermos o que que é capaz, o 

que que dá pra produzir lá. Mas, colega Jairo, é...o senhor tem uma característica especial de 

distorcer as coisas. É, sim! Ah...o senhor pega uma fala, uma palavra aí, e o senhor vira, e parece que 

o senhor parece santo, né? E acostumado em nomea santo e isso e aquilo. Jairo, você denunciou um 

açude, você denunciou pulverizador, você denunciou...Sabe, você fez as denúncias! Até esses dias, 

na sexta passada, o seu Meneghini foi na primeira audiência que o senhor fez lá, da denúncia que o 

senhor fez. Então, o que que acontece? Se uma pessoa denuncia, e aí a gente acusa, aí fica: “O 

Rodolfo que falou!” Não! Jairo, você tem que assumi os teus atos! Faça isso! Você denuncia, você 
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assuma! Agora, não venha tira o teu da reta, aqui, e bota lá na Prefeitura que não faz ou deixa de 

faze. Na realidade, Jairo, foi graças a  denúncias do seu tipo, que você fez, Jairo, que as...que as 

máquinas, hoje, não podem trabalha. E eu fiz um questionamento esses dias, na comunidade do 

Carovi: Vocês votariam num vereador que faz denúncias desse tipo? É, eu fiquei faceiro, né, por que 

eu fiz pouco voto, e lá todo mundo disseram assim: “Rodolfo, nesse tipo de gente que denuncia por 

denuncia, nós não votamos!” Foi um questionamento que eu fiz, né? Denuncia, eu chamo isso de 

denúncia vazia, que não leva a lugar nenhum. Hora não pode abri um bebedouro! Mas pelo amor de 

Deus! Nós vivemos numa situação, aqui, de campo. De...de um inverno faze uma pastagem pra 

bota...Mas vamo abrir lá um...um lugar pro gado bebe água. Isso faz parte. Denuncia!? Denuncia o 

cara que tá fazendo uma taipa de açude, mas podia dá o peixe pra escola. Podia faze isso e faze 

aquilo. Isso é importante? Denuncia por que mantém limpo? Isso é hipocrisia! Hipocrisia é aquela 

palavra assim de...de alguém que parece que não tem o que faze e faz uma denúncia! Dum secante? 

Eu lá na minha escola, eu desseco o pátio da escola. Eu faço isso, né? E eu queria vê alguém me 

denuncia! Agora, não vou deixa minha escola vira em capoeirão, chama cobra, coisa lá, por causa 

do...Agora, eu cuido, faço as coisas com cuidado. Então eu não faço esse tipo de trabalho! O meu 

trabalho de vereador não é denuncia! Eu não tenho maneira, né? Você vai daqui até a Jóia, colega 

Jairo, e você vai passa lá, na beira da estrada fizeram lá um serviço, que eu não concordo. Fizeram 

valos, açudes, na beira da estrada. Como é que ninguém denunciou? Mas, indo mais longe, a minha 

filha morava perto...pra lá de Palmeira das Missões, açude...Me concede um minuto, colega Sergio. O 

vereador Sergio diz: Concedo. O vereador torna a palavra: Tá? Assim ó, açude na beira da estrada, 

valo na beira da estrada, como é que...perto de Palmeira, onze, doze quilômetros, como é que não 

tem denúncia pra isso, né? E esperta foi a colega Regina. A colega Regina tentou, hoje, bota...bota na 

no...lá na...na...nas máquina da Prefeitura. Colega Regina, vou dizer pra senhora, também: as 

denúncias e as máquinas e as pedreira, elas tão com problemas por que alguém denunciou. Se não 

tivesse denunciado nós tava todo mundo trabalhando. Estrada melhor, é... alunos chegando na hora, 

e um mon...uma série de coisas, se não fosse denúncias, não teria. Concordo com o trabalho do 

Jaque, que veio aqui fala. Isso é...é bom. Vamos esclarecer, Jaque! Eu concordo com você vim aqui 

dizer essas coisas. Esse tipo de coisa, denuncie! Por que eu, também, não concordo. O senhor me 

entende? Esse tipo de denúncia. Agora, denuncia por denuncia, é...prejudica uma comunidade, 

transporte escolar, uma coisa, pra...pra se fa...pensa em faturar voto, não é o meu feitio, e nunca vai 

ser! Muito obrigado, presidente, retorno no meu tempo de liderança. VEREADORA REGINA 

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

vereadores, comunidade que se faz aqui presente. Em especial aos ouvintes da 87.9, que daqui a 

pouquinho estarão nos ouvindo. E já de cara, então, colega Rodolfo. Eu não quis distorce as coisa ali. 

Tá, então me explica e como que, não é só pra abri bebedouros. E quando é pra faze um buraco 

pruma fossa, por que que não vão? Por que o maquinário está estragado. Então não tente coloca a 

comunidade contra nós, tu não vai consegui! E quando...então quer dizer que tá, tu é uma pessoa, 

radicalmente, contra denúncia. E quando era o gestor anterior, seu Serafim, administrando, tantas e 
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tantas denúncias. Inclusive, hoje, dois atuais secretários viviam por aí com máquinas fotográficas 

registrando tudo e denunciando tudo. Então daí, aí quando era seu Serafim administrando, aí...Meu 

tempo de fala! Aí você não cobrava! Agora, quando o Jaque...o Jairo denunciou, aí você não 

concorda! Eu não sou cem por cento a favor de denúncia. Agora, esclareçam as coisas. O secretário 

estava aqui a...a meia hora atrás, falando que tem trâmites legais, que a burocracia atrapalha. Então 

não é só por causa de denúncia. E quando é pra faze um buraco pruma fossa, ou serviço, por que 

que não vão? Então, não vão por que não querem! Ah...fala um pouco sobre coisa boa.Dia primeiro 

de setembro, a abertura da Semana da Pátria, e eu sempre disse que quando for...quando a 

Administração fizer coisa boa, eu vou elogia, a nossa banda municipal. Eu tava lá assistindo, e...e 

fiquei comovida assim de vê aqueles estudante entrando, tocando a banda, o vereador Diego tava lá, 

isso me emocionou. Então, isso vale a pena a gente tá aqui trabalhando. A administração fez isso, fez 

certo, tem os meus parabéns. Então assim ó, o que é certo, é certo. E o que é errado, é errado. Me 

desculpe! Doa a quem doer isso aí! Eu, ainda, continuo preocupada com a Secretaria de Assistência 

Social...O senhor presidente suspende a Sessão por cinco minutos, por motivo de uma 

munícipe na plateia passar mal. O senhor presidente reinicia a Sessão. A vereadora torna a 

palavra: Bom, continuando, então, eu tava comentando que eu, ainda, estou preocupada com a 

Secretaria de Assistência Social, por que não foi conseguido implanta, ainda, a nova versão do Bolsa 

Família. E pelo que eu estou sabendo a Secretaria da Saúde fez o seu papel, fez a pesagem das 

crianças que recebem o Bolsa Família, passaram pra Assistência Social e a Assistência Social, a 

Secretaria, né, não passou pra CAIXA Federal. Então isso gera problema no sistema, no programa do 

Bolsa Família. Sem falar das mais de inúmeras coisas que...que, ainda, não conseguiram agiliza pela 

Secretaria de Assistência Social. Então eu gostaria de...que...que seja enviado um ofício ao prefeito 

municipal, que ele agilize aquela secretaria. Que ele verifique o que que tá acontecendo com o Bolsa 

Família. Por que, amanhã ou depois, isso vai reverte contra o nosso Município. Imagine nós que 

alguém aqui do Capão do Cipó, que já receba o Bolsa Família e tive que perde por incompetência de 

alguém ali? Então que ele averigúe isso. E, também, uma verba da Vigilância Sanitária, que tá 

pra...pra ser perdida, mas parece que tem, vai ter conserto. Ah...a respeito, também, de papeis de 

secretaria pra secretaria. Então eu acho assim que o prefeito tem que senta com seus secretários, vê 

o que que tá acontecendo em cada secretaria, pra não deixa Capão do Cipó perde nenhum recurso, e 

muito menos um programa. E eu queria fala a respeito da família do senhor Daito, lá do Carovi. 

Depois, eu espero que o meu colega Rodolfo, dê uma ênfase nisso que eu vou fala. Ele é um 

trabalhador, uma pessoa humilde do nosso Município, mas que, da maneira dele, ajuda o nosso 

Município a cresce. Tem os filhos no colégio. Até o Rodolfo  tava me falando, as crianças participam, 

tudo. Ele pediu já, faz dois meses, pra alguém da Secretaria de Obras ir arruma a estrada dele lá. 

Falou com o vereador Rodolfo, o Rodolfo falou pra Administração, e até agora nada. Então assim ó, 

eu quero fala que o ano que vem, pessoas vão visita esse senhor, e vão lá pra pedi o voto. Aí vão 

lembra da estrada e bem certinho do endereço dele. Então ele é um munícipe de Capão do Cipó, 

merece ser atendido, e eu peço, por favor, que o secretário de Obras mande alguém lá pra vê essa 
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estrada e arruma a estrada dele. Por que ele, do jeito dele, ele colabora pra ajuda a apaga o salário 

nosso, aqui, e do pessoal da Prefeitura, também. Era isso, eu devolvo a palavra â Mesa. O senhor 

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

vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto ao vereador José Rodolfo de Brum. 

Colegas vereadores, vereadora, Carovi em peso aqui. Obrigado a presença, a gente é de lá. Em 

nome do vice-prefeito, cumprimento a todos. Queria pedi ao secretário de obras a...averigua as 

entrada de lavoura. Temo chegando, quase, a planta e tá difícil. Daqui uns dias nós temo que anda 

com os caminhões. Eu tô preocupado nessa parte. Eu não tô vendo movimento da...pelo menos, 

quem sabe tá noutra parte trabalhando. Mas na nossa localidade não tá...não tem. Dá uma passada 

de lâmina, também, na nossa estrada até o asfalto. Tá ficando difícil. Tá aparecendo as pedra, bem 

pra cima as pedra. Ou aproveita esse rolo. Tem chovido, não dá pra lida na estrada, mas com chuva 

dá pra lida com o rolo. Ah, lá dá! Não tem como enrola no rolo pe...barro. Lá seria, de repente, até 

com o rolo arrumaria a estrada em muitas parte que era pra acontece e não tá acontecendo. Também 

ao nosso colega Ibanez, melhoras pra ele, que não pode comparece, tá com atestado aí. Ele tá com, 

parece que uma isquemia. Não tá muito bem de saúde. Tá com...não tá muito bem. E convida o 

pessoal pro nosso grande desfile lá, né Rodolfo? Reforça, que logo mais vai a oitenta e...nossa rádio 

aí, Cipoense. E dizer, agora, que nós com banda própria. Agora nós temo banda própria. Graças a 

Deus, o prefeito aí bela...bela ideia que teve. Com coisas boas a gente tem que elogia. Isso é um ato 

da Administração, muito bom. E quando é bom não adianta a gente dize e quere dizer que não. É 

como disse a Regina, ficou emocionada com as criança, hoje. Isso foi um...uma coisa boa da 

Administração. Então quando a coisa é boa, anda, a gente tem que vim aqui na Tribuna e dizer: É 

bom! E eu não tenho nada a fala quando a coisa....Se é bom fica quieto! Eu não! Eu venho aqui e 

digo: o prefeito tá fazendo uma coisa boa e isso é mérito do prefeito, da Administração! Era isso, 

devolvo a palavra à Mesa. Muito obrigado. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Boa noite senhor presidente, comunidade que se faz 

presente. Cumprimentando o nosso querido e amigo vice-prefeito, cumprimento a todos os senhores e 

senhoras. Depois da gente já ouvi, aqui, debates calorosos, né? Que eu acho que devemos pedir a 

Deus que continue iluminando essa Casa, cada vez mais. Por que eu sinto assim, sinto que eu acho 

que a gente se dá as mãos, praticamente, é naquelas horas difícil, né? Então eu quero, aqui, 

transmitir é...votos de pesar a família do seu Donato. O seu Donato perde o seu filho, o José Luiz, 

mais conhecido como Juca. Dissemos adeus ao último dia do Juca aqui na nossa cidade. Então, 

portanto, o seu Donato, a sua família, votos de pesar. E que seja enviado a ele. Eu, pela parte, hoje, 

meu querido e amigo professor Rodolfo, tive o prazer de visitar a sua escola. Parabéns professor por 

aquele educandário, sendo conduzido pela Vossa Excelência como diretor daquela escola, pelo 

círculo de Pais e Mestres trabalhando, incansavelmente, lá no...no Carovi. Solicitamos, também 

senhor presidente, e vimos, hoje, com nossos próprios olhos patrolamento está seguindo já lá naquela 

estrada, aonde Vossa Excelência caba de pedir o patrolamento. E a  gente, também, conversou com 

o secretário. Vai ser concluído, Rodolfo, até o final de semana, antes do...do desfile o patrolamento 
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nas estradas do Carovi, seguindo Rincão dos Vargas, também, dando patrolamento em todo o 

Município do Capão do Cipó. Então, portanto, eu conversava com o secretário, seguidamente, 

amanhã, portanto, estará se deslocando para o Entre Rios, mais quatro caminhão pra conclui lá o 

encascalhamento que, ainda, falta. E, também, o patrolamento de acesso a comunidade do Entre 

Rios. Não deixando de fazer aqui no nossos assentamento. Portanto, nós precisamos, pelo menos, de 

caminhões, retro escavadeira, meu querido vice-prefeito. O senhor olhe com bons olhos para os 

nossos assentamento, pra que nós possamos levar o melhor para o assentamento. E eu tenho 

certeza que Vossa Excelência, como vice-prefeito do Município de Capão do Cipó, né, irá fazer um 

trabalho exemprar no nossos assentamento. Necessariamente nós precisamos e queremos levar para 

o nossos assentamento a qualidade de vida. É uma obrigação nossa. É uma obrigação deste 

vereador. É uma obrigação do secretário e até mesmo da Administração Municipal, levar o melhor 

para as comunidade, né? Não falar, como se diz aqui nessa Tribuna, que amanhã ou depois vai se 

olhar bem, por que chega um ano eleitoral. Não cabe a mim, e  eu acredito que não cabe a certas 

pessoas. Eu olho pelo povo, sempre! Faço o que eu posso pelas comunidade e peço aquilo pelas 

comunidade, no meu tempo de vereança, quando estou aqui nessa Casa. Então esta é uma 

obrigação minha. Me perdoe o Executivo, me perdoe os colegas vereadores, secretários, vice-

prefeito. Mas estou aqui para pedir, encarecidamente, o trabalho as comunidades do interior. 

Atendendo todas as comunidade de um modo geral. Não olhando para A ou para B. Levar o trabalho 

sério da Administração do nosso prefeito e do nosso querido vice-prefeito. E até mesmo, aqui, dos 

nossos vereadores. Vamos nós, novamente, continuar, vamos se unir mais aqui nesta Casa. Vamos 

cobrar! Vamos trabalhar junto! Eu concordo com o vereador Jaques! Vamos trabalhar para o nossos 

assentamento, vereador! Vamos se dar as mãos PP e PT! Vamos trabalhar junto! Somos vereadores! 

Somos seres humanos! Então nós precisamos de fazer uma corrente de elo e...e de ligações e de 

trabalho pelo povo de Capão do Cipó. E devemos de amenizar aqui nessa casa um pouco das 

baixaria, das denúncia, das crítica que vem cada vem se assolando mais o nosso Município. Esta não 

é obrigação minha! Esta não é obrigação, talvez, dos meus colegas tá levando, aqui, tudo que é 

baixaria para os nossos ouvintes da 87. Eles precisam ouvir e ver o que nós pedimos e cobramos do 

Executivo, com moral e com dignidade. E volto no meu tempo de liderança. Muito obrigado. 

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

colega vereadora, nosso jurídico, nossa rádio 87.9, secretários, povo cipoense, comunidade lá do 

Carovi, comunidade aqui dos interiores, nosso vice-prefeito. Em nome dele quero sauda todos que tão 

aqui nos prestigiando nosso trabalho. Muito bem, lamentou aqui nosso colega Antonio sobre as 

nossas estradas dos assentamentos. Enfim de todo o nosso Município. A gente tá, colega Serjão, 

também, lamentou aqui, também. A gente pede juntamente com o Executivo, a Secretaria de Obras, o 

secretário de Obras, as nossas entradas de lavouras, Serjão, concordo contigo. Mas com certeza o 

nosso secretário aí vai olha com carinho, vai vê o que pode faze pros nossos agricultores, e a nossa 

estrada do Passo do Tibúrcio, também, tá precisando que de uma cruzada com as patrola. No Carovi, 

também, vai ser feito, antes do desfile, uma passada de lâmina lá. Também quero, aqui, convida, 
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colega Rodolfo, nosso grande desfile dia onze, lá na comunidade do Carovi, na Escola Macedo 

Beltrão do Nascimento. Então eu quero convida todo o povo cipoense, todas as escolas do nosso 

Município, nós vereadores aqui, pra que vão prestigia o nosso grande desfile da comunidade do 

Carovi. Também quero deixa aqui o meu convite a todos munícipes de Capão do Cipó. Também 

tenho aqui um recado, estive presente, hoje, na Secretaria de Assistência Social, o secretário Dário 

me colocaste que a...tem curso aberto, as inscrições tão aberta para curso de pedreiro e eletricista. 

Quem, então, senhores e senhoras que querem faze o curso está aberto a partir de hoje. Então a 

partir de amanhã já tão iniciando os...as inscrições para quem quer faze os curso de pedreiro e 

eletricista. Também quero, aqui, deixa meu voto de pesar, perdemo um grande amigo, companheiro, 

vizinho, como se diz, o popular Juca. A gente fica triste, perdemo mais um amigo. Quero deixa aqui o 

meu voto de pesar a família do seu Donato, também, aqui. Também protocolei nessa Casa, hoje, ao 

nosso Executivo, a Secretaria de Obras, que seja visto a possibilidade de conclui orçamento na LDO, 

exercício 2012, para a aquisição de terreno a fim de dar continuidade a Rua João Borzan. Esse 

vereador vem lutando, não tinha orçamento para a compra daquela terreno para a continuidade da 

rua. Então eu coloquei o pedido que seja destinado esse valor fixo do terreno para a compra e 

abertura daquela rua. Também quero aqui, senhor presidente, onte estive visitando o seu Hervê 

Brum, ali na localidade de Areias, peço que seje encascalhado a estrada dele, que o secretário...ele já 

pediu pro secretário. Então, com certeza, vai ser feito. Também peço, aqui, e protocolei nessa Casa, 

que seje patrolada a estrada do Rincão dos Palharini, também. Também uma fossa aqui ao meu avô 

Adelino ali, aqui na cidade, já, também, coloquei a Secretaria de Obras. Também quero agradece, 

aqui, Alexandre, a você que veio aqui, hoje, traze esclarecimento a nossos produtores e vereadores e 

comunidade cipoense sobre a sua secretaria. Parabéns e já, desde já, agradeço pela roçada e a 

limpeza da nossa cidade lá, do nosso localidade do Carovi, lá. Agradeço a você que destinou o 

pessoal pra faze limpeza, que no próximo domingo nós temos o nosso desfile lá, e a comunidade lá 

esperava que fosse feito essa roçada pra que o desfile fique mais bonito, ainda, com a limpeza de 

nossa vila lá. Então muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, 

comunidade, em especial o nosso vice-prefeito. Caro nosso secretário do Meio Ambiente, e fica aqui o 

registro, secretário, do senhor vir aqui espontaneamente e debate e contar como está indo o roteiro da 

Secretaria do Meio Ambiente. E fica aqui o exemplo do senhor pros outros secretários municipais que 

venham aqui, também, faze um pequeno relatório pra Câmara, segui seu exemplo. Isso mostra 

transparência da Secretaria do Meio Ambiente, que as outras deviam segui o mesmo ritmo. E falando 

nisso senhor presidente, a Receita Federal, que é o órgão que arrecada, apreende, diga-se de 

passagem, bens vindo de fora do País fez uma doação de inúmeros objetos, roupas, agasalhos, pro 

Município de Capão do Cipó. Recebi uma reclamação que tem uma comissão do Agasalho, tinha uma 

comissão formada aqui. Inclusive uma das envolvidas nesse trabalho era a Primeira dama, fica aqui o 

registro, a dona Marli Froner. Entretanto, por parte dessa comissão me veio a queixa que eles não 

foram comunicado do recebimento dessa doação. Então eu quero sabe, presidente, como é que foi o 
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procedimento, o que que foi recebido, que eu vi fala que até celulares receberam. Pra onde foi? Pra 

quem foi? E como foi feito os critérios? Se a comissão responsável, não foi, da Campanha do 

Agasalho, não foi ouvida, quem que fez esse trabalho? Então essa é uma informação que a gente 

quer sabe, presidente. Segunda questão, presidente, eu ouvi comentários e na Expocipó o Rodolfo, 

pode até me confirma aqui, aquela casa onde para os motoristas, era a antiga borracharia, até tá aqui 

o seu Miro. É...aquela borracharia foi feita, que eu me lembro da Expocipó, foi feita uma reforma com 

verba pública, e até nós questionamos aqui: Ah, mas como é que tá sendo feita obras numa 

propriedade particular, até é propriedade do prefeito? E aí fomos justificado que aquela casa, após a 

realização da feira, ela ia fica a disposição dos motoristas do transporte escolar do Município. E  que 

foi feito, diga-se de passagem, até a presente data. Informação que eu tenho agora, que aquela casa 

foi vendida. Eu quero sabe o seguinte: como é que fica a situação daquele tijolo, daquele cimento e 

daquela mão de obra que foi feita lá, paga com dinheiro público? Então eu quero sabe se foi vendida 

mesmo, tão falando aí, se foi ou não foi? Eu acho que não deve ser vendida. Até foi feita uma doação 

daquele...daquele imóvel. Quero encerra aqui, pessoal, com relação a 377. Todos os senhores sabem 

que nós se envolvemos no movimento. O vereador Jairo solicita um aparte: E os motoristas aí, 

estão aonde? O vereador torna a palavra: Eu não sei, vereador. Não faço a mínima ideia. É 

interessante sabe onde é que os motoristas vão fica daqui pra frente. Com relação a 377 e quero faze 

um registro aqui. Foi o primeiro movimento de uma estrada que tá intransitável. E foi, não foi um 

movimento de vereador, não foi um movimento de agricultor. Foi um movimento da comunidade, da 

sociedade. Isso é importante fica o registro aqui. Todo mundo tava representado lá. Tava prefeitos, 

tava até, inclusive, diretores do Hospital,a presença do Ruderson lá. Por que sabem da preocupação 

que é a 377. A nossas ambulâncias que saem do Capão do Cipó levando todos os cidadãos, passam, 

a maioria na 377. A manutenção é altíssima, hoje. Nós temos um problema com isso. Então todos se 

envolveria nesse trabalho. Então eu quero faze aqui um registro, saúda duas pessoas. Tava lá o seu 

Plácido Ramos, aqui do nosso Município, pequeno agricultor, ficou lá os três dias lá, e eu quero cita 

como exemplo. E, também, saúda o Grupo Santo Antonio que teve lá, forneceu o maquinário pro 

movimento, incentiva o pessoal. Eu digo o seguinte, pessoal: se não for desta forma, eu não quero ser 

pessimista, nós não vamos ter asfalto. E vou dizer por quê. Todo mundo sabe que tem Copa do 

Mundo aí. Todo mundo sabe que vão ter Olimpíadas aí. É importante? É. Agora, tenho certeza disso, 

que as grandes verbas vão se concentra nos grandes centros, e os municípios pequenos, como 

Capão do Cipó, como outros da região, vão ser colocados de lado, infelizmente, pessoal. Então por 

isso que eu defendo o movimento. Outra coisa, era um movimento pacífico. Nós não trancamos a 

estrada. Nós paramos temporariamente. O motorista ficava lá uma hora, e todo mundo colaborou. 

Isso é importante fica aqui o registro. Talvez nós tenhamos que fazer outros movimentos? Talvez. 

Agora, é o exercício da cidadania. Nós queremos que o Estado enxergue o Capão do Cipó, como nós 

somos um povo de luta, nós não vamos desistir tão fácil. Temos direitos e temos deveres, também, a 

cumprir. Era isso, meu presidente. Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP):  O vereador não se faz presente por motivo de saúde. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 
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Representante de Partido, PDT: Não quer dizer, senhor presidente, vamos lá primeiro né, fazer o 

que? É...senhor presidente, eu quero,  então, homenagear dia sete de setembro, amanha,  feriado 

Nacional, né? Proclamação da nossa independência,  dia sete de setembro  de mil oitocentos e vinte 

e dois. Quero aqui, também, colocar do recadastramento do Bolsa Família, essa pessoa me reclamou, 

lá do Carovi, da nossa localidade, querida localidade do Carovi. Não sei como é que não encontrou o 

vereador Rodolfo lá. É... me pediu pra mim vim falar aqui  que ela fez o recadastramento dela em dois 

mil e dez, e como que pode receber do MDS uma cartinha dizendo que ela vai  perder o Bolsa Família 

se não vir fazer o recadastramento, que  ela devia ter feito? Ela  fez  em dois mil e dez.  O que que tá 

havendo, então, dentro da secretaria? O recadastramento é feito de dois em dois anos. Ela fez em 

dois mil  dez, simplesmente não enviaram pra o MDS. Então verifique o caso dessa senhora, que ela 

já  deve ter tado ali na Secretaria, e envie o recadastramento dela, que é o que tá faltando.  Senão, o 

projudicado quem é? E ela,  a beneficiária  que vai perder o Bolsa Família. Senhor presidente, 

denúncias, o senhor sabe, Rodolfo, foi do açude do Scarton.  Assumi, fui eu. Da área verde aqui da 

Prefeitura, da...da propriedade aqui da Prefeitura  que tavam passando veneno, fui eu. Qual é a outra 

denúncia que eu fiz professor? Nobre colega vereador Rodolfo, qual é a outra?  Agora se querem me 

atira contra o povo, eu vou assumir um título aqui ó. Me chamem, então, de vereador Alacir Dessoe, 

da UDP! Pode me chama! Porque durante oito anos, até o Papai Noel  ele perseguiu.  Porque eu era 

secretário da Assistência Social e, por diversas vezes, ele saia atrás do carro quando eu ia levar  o 

Papai Noel nas localidades. Muito obrigado, até terça que vem.   Devolvo a palavra à 

Mesa.VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor Presidente, 

é...só, rapidamente, antes eu deixei fora,  aquele dia  que nóis  tava na  Sepé o prefeito prometeu de  

ir uma globe pra faze uma horta comunitária, e inté hoje não foi, pro colégio.L lá no pátio do colégio. E 

não foi inté agora. Eu quero fazer um convite aqui, rapidamente, ao secretário do Meio Ambiente, tá 

aqui, eu acho que o secretário da Agricultura é importante ir, a Emater, segunda-feira as nove horas 

da manhã vem o pessoal da...o Vilmar Teixeira Galvão, ele é diretor do Departamento de Infra 

estrutura  Rural de Irrigação e usos Múltiplos de Água. Ele trabalha na secretaria do Estado lá,  ele é o 

coordenador do departamento, ele vem dá uma palestra em Santiago, as nove horas da manhã, na 

Câmara de Vereadores, ele me ligou hoje de manhã. Que daí ele me passou um e-mail, daí eu peguei 

ali a documentação, falar sobres açudes. Que o Estado, hoje, tem... a pessoa que quise fazer um 

açude, até doze mil,  oitenta por cento o Estado paga e vinte o produtor. A irrigação, a mesma coisa. 

Então eu acho que é importante, daí como o secretário do Meio Ambiente tai, é sobre água que vão 

fala. E a própria Secretaria de Agricultura, por que tá tem que tá a contra partida do Município, e o 

pessoal da Emater, que trabalha ali, que é o Samir e a Ângela, acho que é importante participar nesse 

evento. Eu tô preocupado, aqui tem um projeto sobre as casa, pra reforma de casa, pra cinco família. 

Tá os nomes aqui, eu falei com o secretário, ontem, da Assistência Social, o Dário e ele disse, 

também: “Eu, tem duas pessoas que  tinha, nóis tinha que rever”! Porque tem pessoas que precisam 

mais do que duas pessoas que tá relacionado  aqui nesses nome. E é vinte e sete mil reais.  Inté tem 

o nosso amigo Áureo, do Entre Rios,  tá  relacionado nesse reforma. Mas, também, tem do dinheiro 
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da Câmara. Daí comé que fica? Ele vai pega cinco mil, e perde onze? Depois  nóis tem que vê isso aí, 

também. Eu acho que é importante nóis reve essa situação. Meu muito obrigado, e  até terça que 

nem.VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Presidente, vamos por partes, 

novamente. Colega  Regina, realmente, e sempre que envolve criança, envolve adolescente, jovem,  

a gente, e principalmente, eu sou  professor, são trinta anos, Regina,  isso me...me faz muito feliz  de 

ver crianças e uma banda.  Assim, como  você uma vez, você, também, encampou o grupo de dança 

no CTG. Isso é bom!  E coisas boas temos que, realmente, elogiar. Deixamos quieto, colega Jairo de 

Lima Chairão, o vereador Alacir.  Logo, logo, quando eu...ele retornar essa Casa,  certamente,  vocês 

terão bons momentos  e  bons debates,  pra que vocês façam. Não dá pra contestar o trabalho do 

Alacir  na frente da Secretaria.  Que eu poderia dar, começar, de novo, uma nova polêmica, aqui, 

Jairo, né?  Coisas que, às vezes, a gente fala e, depois, tem que se explicar. Mas deixamos o Alacir, 

bom secretário, e quando ele retornar essa Casa, que eu ocupo o lugar dele, com muita honra, ele 

vai, tranqüilamente, responder as suas...o que você falou. Eu, Jairo, não faço denúncias vazias! O 

colega Jaques veio aqui e fez uma coisa de fundamento. Isso eu chamo de fundamento. Eu não faço! 

Colega Regina,  agora, eu lhe elogiei, vou ter que lhe cobrar.Eu não sou contra denúncias, colega!  

Vamos assim, vamos esclarecer bem. Por que: “Ah, o Rodolfo não quer  que denuncie”! Não é isso! 

As coisas que são  fun...que são sérias,  que vale a pena,  eu, também, sou parceiro pra fazer as 

denúncias, né? Agora, eu não, a minha  função de vereador, ela não está é...centrada e nem 

alicerçada em denúncias. Não é esse meu papel! No momento que...que eu ficar aqui dois anos e 

pouco, como vereador, fazendo denúncias, fazendo denúncia eu acho que eu não vou a lugar 

nenhum. Essa é uma opinião, não é? Presidente, vamos torcer pelo nosso colega Ibanez retornar o 

quanto antes, aqui, ao nosso convívio. Nosso colega, batalhado, político, fino, coisa que eu não sei 

fazer, ele sabe fazer. Trabalhar, se preocupar, brigar, do jeito que briga. E, às vezes,  a gente leva,  

quem sabe, até dar é...um...um, é o que deu nele aí, de se atacar, quem sabe, é... preocupado com 

os interesses e com as ações e com o nosso Município de Capão do Cipó. E finalizando, presidente, 

agradeço os colegas, aqui, que fizeram pedidos de comparecimento na minha festa. Na minha festa, 

que eu digo, da nossa escola. Apareçam lá. O seu Pedro, o Moises, o pessoal do COM, e nós 

professores e alunos estamos esperando vocês lá. Muito Obrigado e até terça que vem.VEREADORA  

REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Quero encerrar meu comentário a respeito, da...dessa 

denúncia, ou vamos dizer, dessa averi...averi...desse...pedido de informação, que o vereador Jaque 

levantou aqui pra nós.Até eu tava olhando os papéis ali.Então quer dizer que num dia seiscentos e 

cinquenta reais de almoço foi pago lá na casa Gaúcha.Então já que eu ouvi meu... meu colega 

Rodolfo dizer que...que denúncias assim vale a pena investigar.E o colega Antônio Jardim também 

falou que a gente tem que se unir, que tem que  se...tem que trabalhar junto.Então, eu tenho certeza 

que nós vamos contar com os oito vereadores daqui desta Casa, pra investigar esse caso desses  

seiscentos e cinquenta reais.Isso não é de rir!Se seiscentos e cinquenta reais pra ti não faz 

importância, pras pessoas humildes aqui do Capão do Cipó que trabalham trinta dias do mês e 

recebem um salário, seiscentos e cinquenta fazem muita diferença.Então já que vamos averiguar, 
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vamos os oito  vereadores averiguar isso.Seiscentos e cinquenta reais num dia de almoço, isso não 

tem cabimento! Eu espero que tenha sido mandado uma cópia pro prefeito municipal. Por que eu 

acho que ele não deve tá sabendo. Por que é impossível que ele vá concordar com uma coisa 

dessa.Faltando dinheiro em outras secretarias, pra fazer outras coisas, e todo mundo indo almoçar? 

Isso não tem cabimento! Então se é pra trabalhar, se é pra investigar, se é pra verificar as coisas, 

vamos fazer isso juntos.Que depois não vá, não vão acusar o Jairo que nem o pobre do bom velhinho, 

na gestão anterior, não deixavam em paz. Era isso, e eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Senho...Senhor presidente, e voltando à 

essa Tribuna, presidente.Quero aqui desejar melhoras ao colega Ibanez.Nós estava sábado de 

manhã no movimento, ele começou se sentir mal, nós levamos na cidade.Então acho que é pouco 

tempo o vereador vai estar aí conosco aí.Acho que é bem como diz o Rodolfo, é do trabalho do 

vereador, parece que sempre tá batalhando aí. Quero dizer o seguinte:na Sessão passada nós 

levantamos aqui que tava tramitando nesta Casa, a criação de um..um FG a mais e dois cargos. E 

pela terceira vez este vereador abordou, e nós levantamos:Não era necessário a criação destes 

cargos.E, hoje, a Administração Municipal, numa atitude digna, numa atitude honrada, retirou os 

projetos.Isto  é mais verba pra educação, é mais verba pra saúde e menos CC na Prefeitura.Então a 

Administração esta de parabéns, e fica aqui o registro deste vereador.Como disse o colega Serjão:”O 

que é de elogiar nós temos que elogiar”! E a atitude da...da...da atual Administração foi positiva, 

hoje.Retirou os cargos!Não há necessidade de mais gastos.Por que não tinha nenhum projeto 

novo.Não havia necessidade!Quero encerrar, presidente, e dizer o seguinte: aproveitar que falaram 

nas retros, hoje.Faz tempo que nós não enxergamos as quatro retros que nós temos na Prefeitura, 

funcionando ao mesmo tempo.Então tá na hora...Hoje, por exemplo, neste momento, por exemplo, 

nós temos somente duas retros em condições de presta serviço.Duas estão estragadas.Isso vem de 

tempo.Então, seria importante a Administração consertar as quatro retros.Duas fica nas obras e duas 

precisa prestando serviço aos produtores, que  é necessário.É importante!Não adianta nós pedir o 

serviço e não ter o maquinário aqui.Então isso é necessário!E de...e finalizar, presidente, convidar a 

todos lá pro desfile do Carovi, comunidade que merece, vamo tá lá presente, domingo, se Deus 

quiser.Era isso, presidente, até terça-feira que vem, obrigado. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder 

de Partido PP: Eu não participei da...do ato da 377, por que acredito que tem um governador, 

é...Tarso Genro, governador do meu querido e amigo, nobre vereador Jaques.A qual até a gente se 

pus, vereador Jaques, e a Administração e comunidade aqui de Capão do Cipó, talvez, nós fazer uma 

visita ao nosso governador do Estado.Portanto, com muito orgulho digo nesta Casa:Não me interessa 

sigla partidária, mas é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, governador Tarso Genro.Tendo 

seu representante nesta Casa, vereador Jaques, né? Podemos até, talvez, fazer um...uma conversa 

com o governador, e  nós ir até Porto Alegre pra tenta resorver esta questão, né?Por que poderá ficar 

só no manifesto.Eu quero, também aqui, dizer assim ó, eu não trabalho com investigação e não sou 

investigador, né?Mas seiscentos e cinquenta reais, em um dia, eu acredito que deve ser um 

documento que passaram mal.Por que jamais ia ter em  torno de quarenta e poucas pessoas dentro 
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da  Churrascaria Gaúcha, de Santiago.Eu não acredito, gente!Me perdoem os ouvintes da  87, me 

perdoem toda  a comunidade cipoense se, talvez ,eu esteje errado. Mas não é o caso.Vou buscar 

informações, vou buscar até mesmo, se for preciso, ir lá na churrascaria Gaúcha, eu vou né? Mas não 

é o meu objetivo, né? Muito bem visto, e mal falado nesta Casa, os nossos querido CCs, né?Eles 

fazem  parte de uma administração, não é só da do PP, não é só do governador Tarso Genro, não é 

só da ex-governadora Yeda e nem do  ex-governador Rigotto.Os CCs faiz parte de uma 

administração.Vamos olhar pra eles com bons olhos, e deixar eles trabalhar.Muito obrigado e até 

terça que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: O vereador não se faz 

presente por motivo de saúde.  Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura 

das correspondências recebidas: OF. GAB. 159/2011, enviando resposta aos Pedidos de Informação 

025/2011 e 027/2011. OF. Nº 032/2011, da Secretaria de Administração, solicitando cópia dos 

pareceres jurídicos de nº 051, 053, 054 e 059/2011, exarados pelo Procurador Jurídico da Câmara de 

Vereadores. OF. GAB. 162/2011, retirando os Projetos de Lei 044, 046, 047 e 052/2011, para realizar 

adequações, e juntando ao Projeto de Lei nº 051/2011, o projeto executivo da construção de passeios 

nas praças de nosso Município, bem como informar que haverá duas licitações, uma para mão de 

obra e outra para compra de materiais.  CONVITE, da Capela São Judas Tadeu da localidade de 

Palmeiros, para festa em Honra a São Judas Tadeu a realizar-se dia 09 de outubro de 2011, com 

Missa Campal às 10:00 horas e logo após início de um torneio de futebol 5. Após o senhor presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 048/2011, do Poder Executivo, que 

“Institui a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil  e dá outras providências”, vereador Diego 

Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador José Rodolfo de Brum a favor, 

vereador Jairo Charão contra, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jaques Freitas a favor, 

vereadora Regina Weidmann a favor, portanto o Projeto de Lei foi aprovado por 06 (seis) votos a favor  

e 01 (um) voto contra, após debates entre os vereadores. PROJETO DE LEI 049/2011, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2011”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 050/2011, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2011” , aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 051/2011, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 

do exercício de 2011” , aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 053/2011, do Poder Executivo, 

que “Altera a redação do inciso I, II do artigo 4° da Lei Municipal nº 179 de 25 de agosto de 2004 que 

institui o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social e dá 

outras providências” , aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 13/09/2011, 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, 06 de setembro de 2011. 

 


