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ATA N° 34/2011 (Ordinária) 

Aos 13 (treze) 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 

em exercício declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o 

senhor Presidente em exercício convida a 1ª Secretária para que faça a leitura da ata 33/2011, da 

Sessão Ordinária do dia 06/09/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente em 

exercício chama informa que está presidindo a presente Sessão por motivo do vereador Sergio 

Seifert, presidente desta Casa Legislativa, se encontrar em Brasília. Após o senhor presidente em 

exercício 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. O senhor 

Presidente em exercício passa os trabalhos da Mesa à 1ª secretária. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas aqui presente, nossos 

ouvintes, logo após aí às nove horas da noite, da 87.9, meu boa noite a todos. Eu quero, rapidamente 

fala, o seu João Schifer, do assentamento 14 de Julho, ele disse que cansou de tanto fala dum bueiro 

que tem entupido, que entra pra propriedade dele. A água para dentro da casa dele. Cada vez que 

chove é um transtorno lá. E ele disse que já cansou pedindo pro Serginho, falou com o secretário, 

umas quantas veiz, e ele disse que não são capaz de nem limpa os bueiro que tem. Tem o bueiro, só 

que entupiu. Inté um dia me chamaram e eu disse que o melhor dia que tem de desentupi bueiro é o 

dia de chuva. Pega uma retro, dá uma capa pro operador e vai um funcionário, ou dois, com um ferro 

de construção, grosso, a partir que tu broquea ele um pouquinho, em cima, a água mesmo limpa o 

bueiro. Então...mas o problema que acho que nós não temo é retro pra faze esse tipo de serviço. Por 

que tão tudo estragada. Me provem o contrário! Tem uma da Agricultura, que tá funcionando, que é 

do Estado, e é pra faze serviço pra pequena propriedade, entupi valo de...até na lavoura se tem uma 

barroca, entupi. Onte o pessoal do Estado, o Galvão, que coordenador do Departamento de 

Infraestrutura e Irrigação, em Santiago. Ele disse que eles vão fiscaliza essas retro que é do estado,q 

eu é pra faze pro pequeno produtor, que é pra ajuda a pequena propriedade, não pra Município tá 

cortando pedra em pedreira pra carrega pras estrada. Pra isso tem máquina própria pra isso. E ele 

disse que eles vão fiscaliza. E eu achei tão engraçado ontem, por que eu ganhei um convite, que eu 

falei aqui. Eu não sei qual é a preocupação da Administração, que tá tendo com o pequeno produtor, 

com a agricultura familiar. Daí eles acham que Capão do Cipó não tem pequeno produtor, e tem 

pessoas que não vivem com a agricultura familiar. Que veio irrigação, agricultura familiar. Tem oito 

milhões, esse dano, do estado, pra quem quise fazer micro açude, pequenos açude e irriga até três 

hectare de terra, a Emater faiz o projeto e encaminha.  E o Galvão falou o seguinte: que ele é o 

coordenador do departamento, eles querem libera esse dinheiro até o fim do ano. Esse oito milhões, 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 



0531 

 

ele tem que gasta. E eu achei tão importante que Capão do Cipó não tinha ninguém do...do Executivo, 

ninguém da Prefeitura. Não tão preocupado com isso! O pessoal veio de Porto Alegre aqui em 

Santiago, na Câmara de Vereadores, e daqui não tinha ninguém do Executivo. O secretário de 

Agricultura não tava, o secretário do Meio Ambiente não tava, ninguém que representasse. Daí eles 

me perguntaram: “Jaques, vereador, tu veio representa o prefeito?” Não! Eu vim representa, então, a 

Câmara de Vereadores, por que eu tava como vereador. Por que o Galvão me convidou. Disse: 

“Jaques, vem! Participe!” E o pessoal que tem interesse de faze o pequeno açude, irriga até três, 

quatro hectare, vem na Emater, que a Emater tem que faze esse projeto, o quanto antes. E não 

interessa quem seja. Sendo pequeno produtor, que encaminha um Pronaf, que encaixe, venha 

participa. E daí ainda tem aqui no final, no folderzinho, eu passei pros vereadores aí. É simples, ó: 

“Forma de execução. A execução do programa será através de convênios com a Prefeitura e as 

entidades vinculada a agricultura familiar.” Que, por exemplo, pra licita o dinheiro vem, a própria 

Prefeitura licita as máquina pra faze esse tipo de coisa. Cooperativa, associações, pode faze isso. E a 

minha preocupação é o seguinte: eu acho que o Executivo não tá preocupado com o nosso pequeno 

produtor do nosso Município. E é o que mais produz do PIB. É cinqüenta e quatro por cento do PIB do 

Rio Grande do Sul, sai da pequena propriedade, entre agricultores e a pequena propriedade. E o 

nosso Município tem bastante pequeno produtor, tem bastante assentado, e o Executivo não vê, acho 

que, esse lado mais. Outra coisa que eu fiquei indignado, não sei qual é a postura que tem do nosso 

prefeito. Me...Tão plantando árvore da Castilho, ele mandou arranca seiscentas muda da Agrosolo até 

naquela ...na...na oficina que tinha ali, do seu João. O prefe...os cara plantaram a muda, o prefeito 

mandou arranca. Isso que o prefeito que tem, pra conserva o meio ambiente. Que é no corredor. Ali é 

do DAER, não é do prefeito mais. Ele mandou arranca. Os cara arrancaram e deram pros produtores. 

Essa é a nossa preocupação que o prefeito tem com o nosso meio ambiente de Capão do Cipó. Inté 

eu queria que o secretário do Meio Ambiente tivesse aqui pra vê o que que ele ia toma uma decisão. 

Meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente em exercício reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): O vereador fica com seis 

minutos e trinta segundos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu um minuto e trinta 

segundos de seu tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa colega 

vereadora, comunidade que está aqui. O Maurinho e o Adair, um colorado e outro gremista, do lado 

do seu Luiz, né? Um grenal aqui na Câmara. Certamente, bem mais que isso seu Luiz, pro lado do 

Grêmio. Saúdo vocês que estão em casa, nessa tarde, nessa noite, aonde nós viemos aqui com a 

missão, de hoje, de agradecer quem foi, quem esteve no Carovi, no nosso domingo passado, agora. 

Tivemos uma das maiores festas que a escola do Carovi já fez. Se não a maior, foi um das maiores. 

Inclusive tivemos até problemas de faltar carne. Mas a escola é igual uma grande família. Não sei se 

alguém saiu de lá, que um foi chamando: “Vamo almoça comigo, vamo dividi aqui, vamo faze ali”, e 

ficaram, todo mundo, almoçando na escola. Então foi fantástico. Essa é a palavra, nesse domingo. 

Então, vamos pros agradecimentos. Primeiro pro meu grupo de pessoas do CPM, sem eles não sairia 

festa. Depois as professoras que conduziram a organização e o desfile. Depois os alunos que, 
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juntamente com os pais, desfilaram. Depois os piquetes, piquete do seu Viriato, finado Viriato, Viriato 

do Amaral Batista. Piquete que tem o nome do nosso grande líder lá do Carovi, aonde o nosso vice-

prefeito, ex vice-prefeito foi patrão, esse ano, do piquete que desfilou lá, juntamente, com um grande 

grupo de cavalarianos. Ao pessoal aqui  do CTG Gumercindo Saraiva, que esteve lá marcando 

presença. E dizer muito obrigado ao Paulinho  que, agora, amanhã de noite já estaremos aqui, a 

escola estará aqui. Aos motoristas, não vou dize o nome de ninguém pra não comete injustiça, que 

levaram a gurizada lá pra desfila. A comunidade, tem pessoas que eu nunca vi, mas que estavam 

passeando numa casa e acabaram indo lá prestigia a nossa festa. Então a minha expressão, a minha 

vontade de dizer assim: que, hoje, eu estou em estado de graça. Aos colegas vereadores que 

estiveram lá na...na minha festa, lá na festa da minha escola, o meu muito obrigado. O nosso prefeito 

esteve lá. O nosso ex-prefeito, vice-prefeito, que eu já citei, todos convidados no palanque. Ex-

vereadores, secretários que estiveram lá. Pessoas ligadas a Capão do Cipó. Ah... temos o nosso 

debate político, ou embate político, vamos dizer assim, mas acima de nós tem uma instituição camada 

Escola Macedo Beltrão do Nascimento, a qual respeitamos. E aquele palanque, e aquelas falas que 

foram feitas lá, principalmente da parte do diretor da escola, foi no sentido de pregar a união e colocar 

a escola acima de qualquer disputa e divisão política. Quando no palanque estivemos lá, um palanque 

é...apolítico, vamos dizer assim, ou cem por cento político, né? Também podemos dizer assim. Então, 

claro que não podíamos botar todas as pessoas que estavam lá, falar, por que não era o momento. O 

nosso prefeito falou, e dois, né? O nosso grupo de dança das escolas Julio Biasi, Roseli Correa, Chico 

Mendes e a nossa lá. A professora Ângela, com seus alunos, desfilando, levando uma faixa pra 

homenagear a nossa escola. A Ana Paula com a sua equipe de alunos, oitenta alunos com o grupo de 

professores. Não vou dizer o nome, posso comete é...esquecimento. mas vou cita só a professora 

Vera, Vera Labres que levou os aluninhos, que chamou atenção. Então são coisas assim que fazem o 

nosso trabalho de organizarmos uma festa, de fazermos o nosso trabalho, de saber que não no que 

vem vamos procurar fazer do melhor e muito melhor que foi feito hoje de melhor maneira de bem 

receber a comunidade lá do...lá na escola Macedo Beltrão. Um minuto e trinta do vereador Diego. 

Então, obrigado Diego. Então deixa eu coloca os óculos. É...os nossos, nós tivemos ex-vereadores 

que estiveram participando lá na...na nossa festa, e aí aproveitando, agora, também foi o momento 

das pessoas cobrarem os vereadores, cobrarem eu. Pessoas que, as vezes, a gente não vê todos os 

dias. Até de troca de lâmpadas, na frente da casa. Por exemplo da dona Rosemeri, lá do Carovi. 

“Rodolfo, ó, passa na minha vila. Na minha rua”! Eu pouco passo na rua lá. Então dona 

Rosemeri...Hoje na casa do Ronaldo Massafra: “Oi Rodolfo, como é que vai ser o debate, hoje?” 

Ronaldo, hoje, eu acho que nós tamos em paz aqui. O debate vai ser democrático. Então se eu 

começar citar assim ó, os fatos que...que aconteceram lá, os piquetes que foram desfila. O piquete da 

escola que desfilou lá, né? Temos um piquete da escola Macedo Beltrão. Então são essas coisas que 

eu taã dizendo e, agora to finalizando, que faz com que nós professores, que nós que, a agente que 

se envolve, tanto politicamente quanto nas instituições, devemos fazer. Esquecer diferenças. Nós 

temos um objetivo. Por exemplo lá o pessoal foi visita a estufa da escola. O que que vamos fazer com 
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o resultado da festa? Ampliar a churrasqueira, ampliar o salão, proporcionar melhores atividades pros 

nossos alunos. Então, vocês que nos...os...os doadores de festa, que nos ajudaram com vacas, com 

doações de tortas, essas pessoas vão saber daqui um ano, daqui dois meses, daqui três meses o que 

que foi feito com o dinheiro que foi apli...que foi doado pra lá. E esse o espírito da nossa Scola e, 

certamente, é o espírito da escola Julio Biasi e do CTG e das entidades que estão, agora, trabalhando 

na Semana Farroupilha. Muito obrigado, eu retorno no meu tempo de liderança. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com quatro minutos, pois 

cedeu um minuto ao vereador Jairo Charão. Boa noite senhor presidente, meus colegas 

vereadores, m especial as pessoas que se fazem aqui presente. Eu to vendo que tem algumas que é 

a primeira. Também o seu Pedro. E boa noite especial, também, aos ouvintes da 87.9, que daqui a 

pouquinho mais estarão nos ouvindo. Eu sempre coloco aqui que estarão nos ouvindo, tudo que a 

gente decide, que a gente aprova, todos os nossos debates aqui. Em primeiro lugar eu, também, 

gostaria de parabenizar ao...a escola Macedo Beltrão, do Carovi, pela belíssima festa. A gente foi 

muito bem recebido. A gente notou que faltou carne lá. Mas como o Rodolfo colocou, o pessoal 

convidou a gente, fomos sentando. Então, coração de mãe sempre cabe mais alguém. Eles estão de 

parabéns, todos. Ah... eu vou volta, quero faze uma correção no meu comentário da semana passada, 

de terça-feira passada, a respeito da família lá da...da estrada do seu Daito. É...eu estou solicitando, 

novamente, que seja enviado um ofício ao secretário de Obras, pedindo pó favor que ele mande 

alguém lá olhar aonde que precisa ser feito o serviço. Ele me disse que é um passador, que tem 

pra...próximo da casa dele, que precisa arruma, por que senão não tem como entra a colheitadeira 

pra colhe. E se não consegui, se a Prefeitura não fize esse serviço, pra esse cidadão, ele vai ter que 

colhe de foice. Haja visto que no nosso Município, hoje, não se pode mais espera isso. Eu espero que 

seja feito esse serviço por que ele é um cidadão, ele paga os impostos dele, como eu disse, do jeito 

dele, humilde. Ajuda o nosso Município a crescer. O colega Rodolfo depois vai fala, por que eu pedi 

terça-feira, passada, pra ele fala, ele não falou, não deu tempo. E essa família, também, solicitou esse 

serviço pra ele. Então ele como líder de governo, acho que tem mais força que eu, capaz de consegui. 

Também tem um pedido de serviço pra dona Vanilda lá na localidade de Areias, perto do 

assentamento Sepé. Que ela pede pra ir arruma um bueiro lá, que amanhã de manhã os tubos já 

estão lá, já estão chegando lá. E quando o secretário, quando ela falou com o secretário de Obras, ele 

disse pra ela que só poderia vir arrumar ali se ela conseguisse os bueiro, e ela deu um jeito, compro 

os bueiro, os tubos, já estão lá. Então que a Secretaria de Obras mande alguém lá faze o serviço e 

que faça logo. Também tá se aproximando a colheita. É preciso isso. Também tenho outro pedido de 

serviço, um ofício endereçado a Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que o secretário não está aí, 

hoje. Pedi pra Secretaria do Meio Ambiente, um funcionário, alguém que determine ali, que faça uma 

limpeza próximo ao Posto de Saúde, aqui da...na sede, da Avenida Tancredo Neves, naqueles terreno 

baldio, ali do lado, que o pessoal se queixou, pra mim, que tem bastante lixo ali. Parece que até uma 

cabeça dum boi tem ali, e tá dando mau cheiro aquilo ali e tá incomodando o pessoal da comunidade. 

Isso bem no centro, do lado do Posto de Saúde, então, a Secretaria do Meio Ambiente tá lá mesmo. 
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Então que faça esse serviço. E o...eu, também, hoje de tarde tentei fala com o secretário do Meio 

Ambiente, que as pessoas me cobraram lá no Carovi a respeito da instalação dessas rede, desses 

poço artesiano que estão sendo concluído. Tem várias pessoas que tão sem água, que vão recebe 

da...do...da Coxilha da Guarita, lá. Então, também, que seja enviado um ofício pra Secretaria do Meio 

Ambiente solicitando em que pé que está a situação. E se pudesse comunica essas pessoas que 

estão no aguardo de recebe essa água, pra comunica em que pé que tão a situação da legalização 

da...da...pra coloca pra funciona esses...esses poços artesianos. Haja vista que o verão tá chegando 

e Capão do Cipó é carente de água. Era isso e eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO 

SEIFERT (PP): O vereador está em viagem a Brasília. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz 

presente, senhores e senhoras, meu boa noite. Em primeiro lugar eu cumprimento a todos os ouvintes 

da 87.9 que, como diz a minha colega vereadora, as nove hora da noite estão nos escutando. Isto é 

muito importante! Mas vamos fala de coisas boas. Vamos fala, estamos, hoje, e amanhã portanto, 

esperando a Chama Crioula aqui no nosso Município. Uma data magna da gauchada que ocorre de 

quatorze de setembro a vinte de setembro, com o tradicional desfile aqui na Avenida Tancredo Neves. 

Portanto, tivemos o prazer de participa da entrega da Chama Crioula lá na cidade de Unistalda. 

Portanto, muito bem organizado. A equipe de Unistalda, a equipe de Capão do Cipó coordenada pela 

Secretaria de Educação, Desporto e Turismo, lá estavam presente, e temos o prazer de dizer que 

Capão do Cipó aonde se representa, se representa muito bem. E pra isso dar continuidade, depende 

muito aqui de nós. Pra nós representar Capão do Cipó com dignidade e sinceridade em todo os 

quatro canto do nosso Estado. Portanto, eu vi aqui o meu colega e vereador, hoje presidente dessa 

Casa, vereador Jaques, falando sobre agricultura familiar. Eu quero dizer ao meu colega que sou 

parceiro. Acho muito importante para o pequeno produtor. Queremos saber se o nosso pequeno 

produtor, e que nós, vereador, vamo se preocupar junto e todas as nossas bancada de articula esse 

projeto para o pequeno produtor. Vamos procurar o Executivo, vamos procurar o setor de projetos, 

também a Secretaria é, que o doutor Paulo Genro, também, trabalha lá e vamos tentar buscar esses 

oitocen...oito milhões que se tem para o Estado, né? Isso é muito importante nós tentar busca a 

melhoria e a qualidade de vida para o nosso pequeno produtor, principalmente para quem trabalha 

com a bacia leiteira, né? Sabemos que vem o verão, ocorre aquela estiagem, né? Então nós 

precisamos de qualifica e dá mais qualidade de vida ao nosso pequeno produtor. Também eu quero 

aqui, já desde hoje, começa faze um agradecimento a Secretaria de Obras, ao secretário Henrique 

Lima, né, também quero agradecer ao nosso amigo Fogaça, tá empenhado, também, nesse trabalho 

na localidade de Entre Rios, aonde tá sendo concluída, amanhã, portanto, né? E espero que assim 

que for concluído esse trabalho lá no Entre Rios, também, vamos se deslocar ao Rincão dos Vargas 

e, também, concluir o nossos assentamento aí, né? Precisamos o tempos está nos dando, agora, 

é...melhor qualidade pra nós trabalha. A chuva está vindo, mas, também, está dando oportunidade 

para o trabalho. ISS vai acontece e queremos o melhor. Nós precisamos de fazer o melhor para o 

nosso produtor, para o nosso pequeno produtor. Mas depois de tantas coisas boas que a gente fala 
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aqui, também, vem a hora da dor. Eu, portanto, quero fazer votos de pesar a família ligada a nós, 

ligada a nossa família, ligada ao Entre Rios. Portanto, perdemos ontem na cidade de Ijuí, Alzirinda 

Guimarães Martins, senhora deixando duas filha, netos e genro. Eu quero pedir a essa Casa, 

encaminhamos um voto de Moção a família que reside lá no Espinilho Grande. Espinilho Grande que, 

por muitos e muito tempo, também tinha uma ligação mais profunda com o Entre Rios, nós não 

poderíamos deixar, aqui nessa Casa, de fazer esse voto de pesar a Alzirinda Guimarães Martins, 

deixando toda a sua família, pessoa muito bem relacionada lá na parte de Espinilho Grande e com 

vasto conhecimento e respeito pela comunidade de Entre Rios. Também, senhor presidente, eu quero 

dizer aqui que tive a honra e o prazer de participa da grande festa lá da escola Macedo Beltrão do 

Nascimento. Quero parabenizar a todas as comunidades que lá se fizeram presente, ao círculo de 

pais e mestres daquela escola, professor Rodolfo, quadro de professores, que lá estiveram. Portanto, 

que não pude me fazer presente toda a festa. Mas, no momento que eu estive lá, eu tive certeza que 

foi absoluta a festa da escola Macedo Beltrão do Nascimento, né? E queremos aqui deixar um convite 

a todas as escolas, as entidades que estão realizando o seu desfile de quatorze a vinte de setembro. 

Amanhã é a chegada da Chama Crioula, por volta de duas horas da tarde, aqui no nosso tradicional 

CTG General Gumercindo Saraiva. Então estão todos convidado para participar. Meu muito obrigado, 

senhor presidente, e vorto no meu tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): O vereador fica com três minutos e trinta segundos, pois cedeu um minuto 

e trinta segundos ao vereador José Rodolfo de Brum. Senhor presidente, colegas vereadores, 

colega vereadora, a nossa rádio 87.9, comunidade cipoense, demais pessoas. Meu boa noite a todos. 

Quero, aqui Rodolfo, também agradecer a sua escola, quem participou da organização da festa, o 

COM. Enfim, todos piquetes, os nossos alunos, a nossa banda do nosso Município. Enfim, não vou 

cita mais nome pra não comete injustiça. Quero deixa aqui o meu abraço e parabéns a escola 

Macedo. Também quero, aqui, tenho um convite  afazer do Paulinho Nascimento, patrão do nosso 

CTG. Convido a todos nossos colegas vereadores, colega vereadora, nosso povo cipoense, 

comunidade, para amanhã, as duas horas, estará chegando a Chama Crioula no nosso Município, no 

nosso CTG. Então tenho aqui esse recado a deixa ao nosso povo cipoense aí. Também quero, aqui, 

pedi desculpa por que eu não pude se faze presente lá na comunidade do Rincão dos Palmeiros, lá. 

Teve um grande baile,sábado. Motivo da organização do desfile, colega Rodolfo, a gente fica bastante 

ocupado. A gente sabe, a gente trabalhou, organizou pra faze o melhor. Então parabéns a 

comunidade do Rincão dos Palmeiros, lá, fez uma belíssima festa no sábado, também. Também 

quero aqui, colega, várias pessoas do Carovi, também, me pediu que seja feito umas trocas de 

lâmpadas lá na localidade do Carovi e que seja revisada as lâmpadas, também. Também tenho aqui, 

não posso deixa de fala, sobre as estrada do meu colega Antonio. Tá de parabéns, Antonio, não o 

senhor, a comunidade. Não só o senhor. A nossa comunidade merece, todas de nosso Município, ter 

estrada boa. Então o nosso secretário tá organizando sua equipe. O nosso amigo Fogaça, que é 

motorista, também tá enganjado e todos os funcionários públicos para fazer o melhor pelo nosso 

povo. Também, hoje, tenho um ofício aqui que...agradece o Denílson, aqui, que é vice-presidente da 
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Capela Nossa Senhora de Fátima, convidando todos os colegas vereadores e colega vereadora e o 

nosso povo cipoense para participar, sábado a noite, lá na Capela, um grande baile com carreteiro. 

Enfim, pra organização da Capela lá. Os ingressos tão sendo vendido ao valor de dez reais na rádio 

Cipoense e no Carovi. Então quero deixa aqui o convite e agradecimento em nome da Capela. Quero 

dize aqui aos meus colegas que aproveitem a Semana Farroupilha, é nossa, é do nosso povo 

cipoense. Enfim, a Semana Farroupilha é nossa, é do nosso povo, e o nosso povo merece. Muito 

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

colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que se faz aqui presente, nossa saudação. Quero 

inicia dando os parabéns a comunidade do Carovi pela organização do desfile, lá. Estávamos lá no 

dia onze de setembro, último domingo. Comunidade esta que sempre se destaca. É importante, 

também, que havia, Rodolfo, todo o Município participa lá. Isso é importante a gente nota lá, os alunos 

participando da escola. Fica...deixa, também, o registro da nossa rádio comunitária, tava lá presente. 

E me chama a atenção, a rádio comunitária presente no stand das autoridades, no stand da 

comunidade e acima de tudo a nossa rádio. Quem paga é o nosso comércio, quem paga é os 

patrocinadores. Então isso é importante a divulgação, a rádio comunitária divulga a nossa Semana 

Farroupilha. Quero comenta um pouquinho, pessoal, é a importância da nossa Semana Farroupilha. E 

muitos dizem, e questionam a Semana Farroupilha, e tem muita gente que só se lembra da Semana 

Farroupilha por que é época de dança em baile e faze festa. Mas lembre-se, e acima de tudo, o 

movimento iniciou lá, quando mil oitocentos e trinta e cinco a mil novecentos e quarenta e cinco o 

Estado do Rio Grande do Sul insatisfeito com os altos impostos que eram cobrados pelo governo 

imperial se levantou contra o governo. O Rio Grande do Sul, sozinho, pegou em aramas pra reivindica 

os seus direito. Então é importante sabe disso, comandados aí por grandes generais: Bento 

Gonçalves, Davi Canabarro e tantos outros líderes, levantaram a causa. Então esse é o principal 

objetivo. Como foi a história? O porquê da história? Ou por que que foi, qual o nome, muita gente não 

sabe por que que o CTG General Gumercindo Saraiva tem esse nome? Foi dado por um general da 

Revolução Federalista de mil oitocentos e noventa e três. Novamente o Rio Grande do Sul insatisfeito 

com as atrocidades que o atual governo Marechal Floriano Peixoto ofertava e colocava nas pessoas 

pegaram em armas, e um brasileiro, filho...nascido aqui no Brasil, mas de descendência uruguaia, 

comandou quase que uma revolução, sozinha. Esteve lá no Paraná, pela Lapa, combatendo 

interesses do nosso Rio Grande e veio morrer ali na comunidade do Carovi, onde todos conhecem o 

movimento. Hoje, meus amigos, em primeiro lugar temos que conhecer a história. Conhecer a história 

por que, hoje, a luta continua! O interessante é que é por outros meios. Isso é importante. A luta não 

pode para! O gaucho tem essa cultura e tem o respeito dos outros estados por esta característica. É 

um povo que vai a, luta e não fica atrás. Questionaram nós, a poucos dias, dos produtores que 

trancaram a 377. Tinha mais de quatro ou cinco protestos no mesmo dia no Rio Grande, e durante a 

semana teve vários. Quem viu aí a Brigada Militar protestando por aumento. É um direito do cidadão 

e, principalmente, uma característica do gaúcho. Se temos algo errado, se tem algum problema, nós 

devemos ir atrás e buscar. Então assim, a luta continua, só que os meios e os objetivos são outros. 
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Isto é importante! Então quando vem fazer a Semana Farroupilha e me chama uma característica lá 

do Carovi, Rodolfo, e é importante pega o exemplo, da união daquela comunidade. Dos pais, dos 

alunos, dos professores, trabalhando em beneficio do bem comum. Este exemplo que deve fica. 

Assim como, também ali no CTG, o pessoal vai lá voluntariamente, Rodolfo, por um objetivo: o bem 

comum da sua comunidade. Então é importante que todo mundo participe, pessoal. Vá nos 

carreteiros, leva as suas famílias. Tenho certeza que só ganhamos com isso. Só quem ganha com 

isso é a comunidade. É a união de todos. Então eu quero aqui deseja uma boa Semana Farroupilha a 

todos, e lembra, sempre, que nós unidos, a comunidade lutando pelos seus direitos, nós seguimos em 

frente, se Deus quise. Era isso, meu presidente. Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP):  O vereador não se faz presente por motivo de saúde. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador fica com seis minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe 

cedeu um minuto de seu tempo regimental. Boa noite senhor presidente em exercício, hoje, o 

vereador Jaques, demais colegas vereadores, vereadora dessa Casa. Em nome do nosso amigo 

Pedrinho, quero cumprimenta a todos que aqui estão nos assistindo. Em especial, então, a nossa 

rádio Cipoense e o Folha regional, que aqui está. Inicio parabenizando,professor Rodolfo, toda a 

comunidade do Carovi, o CPM, direção, a todos que se dedicaram pra que aquele grande evento do 

desfile cívico-tradicionalista de Carovi se realizasse, mais uma vez, com grande sucesso. Então, a 

todos nós que participamos, a toda a comunidade cipoense, os parabéns. Também me associo aqui e 

quero convida os nobres colegas vereadores para nós sermos parceiros, novamente, o pessoal aí, os 

trabalhadores rurais de nosso Município, estão começando o movimento para tentar formar aqui no 

Município de Capão do Cipó, novamente, o Sindicato, né, dos Trabalhadores rurais de Capão do 

Cipó. Esse movimento já houve algumas vezes, não conseguiram e, agora, parece que tão se 

organizando, de novo. E tem nesse vereador, representante do PDT e, certamente, da Câmara de 

Vereadores e da comunidade, principalmente aos pequenos produtores de Capão do Cipó, 

certamente, vai ter o total apoio. É indispensável que nós traga pro Município, que desmembre de 

Santiago o nosso Sindicato Rural dos Tra...Sindicato Rural dos Trabalhares do Capão do Cipó. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sindicato Rural é outro. Peço, tenho aqui uns pedidos de serviço, 

também, direcionados a Secretaria de Obras, na estrada que vai as propriedades de Célio Brandani e 

Alceu Paiva, ali na estrada do Carovi. Já há dias foi pedido nessa Câmara, nada foi feito. Inclusive 

que seja colocado mais dois tubos na estrada, na entrada da estrada pra que seja alargada, que 

aquela estrada ali até corre risco de dias, até seco, dum veículo derrapar e cair lá embaixo aonde tem 

aquele valo do bueiro. Então é extrema necessidade que a Secretaria de Obras faça aquele serviço o 

quanto antes. Há muito tempo foi pedido. Então a gente vê que os maquinários voltam e voltam, em 

outras localidades, e ali não fazem aquela estrada. Também, senhor presidente, pedindo providências 

ao Executivo no que se refere a Inspetoria Veterinária. Agora, pra os senhores terem uma idéia, o 

veterinário já está indo com seu carro próprio pra atende os pequenos produtores. Por quê? É 

cobrado. É pedido. E pra ele não deixa as pessoas mal, ele já tem feito atendimento indo no seu 

veículo próprio. Isso é uma falta de vergonha da nossa Administração deixar isso acontece. 
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Precisamos um carro na Inspetoria Veterinária, o mais breve possível, pra atende os nossos 

pequenos produtores. Sabem a importância que é o atendimento agropecuário no nosso Município. 

Também pedimos, encarecidamente, que o Executivo, se poupasse um dia de viagem a Brasília, daria 

pra compra impressora que está necessitando, também, na Inspetoria Veterinária, que não funciona. 

Quero, aqui, me associar aos votos de recuperação do nosso colega Ibanez, dos quais, ontem, eu 

estive visitando ele. E ele mandou um abraço a toda a comunidade cipoense e aos nobres colegas 

vereadores. E dizer que ele está se recuperando e, se Deus quiser, em breve ele estará nessa Casa. 

E, desta forma, quero colocar aos senhores, que o nosso vereador eleito, de Santiago, por seis 

mandatos, Nelson Abreu, está retornando a Santiago, definitivamente, morando na cidade de 

Santiago, que está no coração dele. Retornou de Palmeiras pra não sair mais de Santiago. Ele está, 

ainda, se recuperando, com poblemas de saúde muito sérios. Mas mandou um abraço a todos os 

cipoenses. E nós subemo a...a contribuição aqui no Capão do Cipó, que ele deu, principalmente, ao 

esporte. E logo, logo, se Deus quiser, daqui uns dois ou três meses, por aí, a gente quer trazer o 

Nelson Abreu em Capão do Cipó, pelo menos, passar um final de semana com nós. Senhor 

presidente, eu, também,gostaria de me associar a Semana farroupilha. Parabenizar a todos os 

cavalarianos que tiveram a honra, a coragem de ir a Taquara buscar a nossa Chama. Queremos, 

também, agradecer aqueles que foram até Unistalda, e que estão chegando, amanhã, com a nossa 

Chama, aqui no CTG Gumercindo Saraiva, trazendo o tradicionalismo de verdade, elevando as 

nossas Tradições e, principalmente, o nome do nosso Município, que é muito honrado e sabe-se das 

qualidades que é a Semana Farroupilha do nosso Município de Capão do Cipó. Senhor presidente, 

também...Devolvo a palavra, retorno no meu tempo de liderança.  VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: O vereador não fez uso por estar na função de presidente. 

VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Senhor presidente, rapidamente 

então. quero fazer uma correção com relação  a secretaria que...que...que proporciona  os...o...o  

nosso professor de dança dos nossos  grupo, é a Secretaria de Ação Social. Então eu  cometi um 

erro.  Na pessoa do Dário, então, que é o nosso secretário. Roberto, deixei pra esse espaço de 

liderança pra te agradecer e falar da importância da sua rádio, da rádio que vocês lideram, no evento 

do Carovi.  Eu acho que as pessoas estão se acostumando  falar em rádio e dar entrevista. Isso é 

muito bom! Então, parabéns! Que fique aqui o registro da minha escola agradecendo vocês pela 

rádio. Colega Regina, vamos por partes, então. Questão das pedras do seu Daiton, lá. Regina eu já 

falei com o Henrique, vão resolver o assunto, tá? Então eu vou levar mais... você falou  hoje, e é ...eu 

já fui lá. Vamos resolver. Amigo Beto, lá do Carovi, Beto Dani, obrigado pelo caminhão. Colega que 

transportou, vereador Erico, o nosso grupo de danças. Colega Jairo de Lima Charão, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais. Você que falou, né, Jairo? Eu acho que é fundamental  qualquer entidade que 

tem um sindicato, ela cresce e fica mais forte. Eu acho que é importante nós, a gente, ter 

essa...essa...esse diferencial. E vou pegar ali, esqueci umas folhinhas pra explicar  pra ti. Explicar pra 

você, Jaque, é ...sobre...aquela...você, o pedido de informação que você  fez com relação aos 

fornecimento de alimentação: 2008, eu fiz assim, Jaque, total gasto: quatro mil quatrocentos e oitenta 
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e nove, último ano do governo Serafim.  2009, primeiro ano do Froner, quatro mil  e trinta e nove, total 

do ano. 2010, governo Froner,  segundo ano, quatro mil oitocentos e cinquenta. 2011, até dezoito do 

oito,   mil setecentos e oitenta. O fato de ter quatrocentos ou quinhentos pila, num dia só, é a soma 

total de alimentos, de...de, às vezes, até de duas,  três vezes, duas... uma semana, dez dias, soma 

tudo e faz um empenho único. Então é pra esclarecer vocês. E qualquer coisa é...esses documentos 

tão aí, né, a disposição. E eu, também,  queria me associar as palavras dos colegas  que me 

antecederam, aqui, de parabenizar, e a palavra parabéns é muito pouco. Não sei que palavras 

tínhamos que dizer pra quem faz esse trabalho, quem...é por é um trabalho de movimentar o 

tradicionalismo, de fazer essa caminhada, essa cavalgada trazendo a Chama Crioula, aqui. Parabéns 

a esse grupo de índio taura, vamos  dizer uma palavra assim, que faz esse trabalho, anualmente, aqui 

no Capão do Cipó. E com isso eu convido vocês a que se envolvam nas promoções de todas as 

entidades, aqui no CTG  nas escola, escola Chico Mendes,  Roseli Correa, em todas as entidades, 

nos piquetes que fazem e que participe e que se envolvam e que, principalmente, vamos passar, que 

nem o meu...a minha lá no meu desfile lá, vamos fazer com paz, que as coisa acontecem bem. Muito 

obrigado, retorno no final, a semana que vem.VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária 

PMDB: Eu não...eu, também, não poderia deixar de falar alguma coisa sobre a Semana Farroupilha, 

já que eu, meu pai foi patrão dois anos, agora a minha irmã e o meu cunhado são patrão CTG os 

Legalistas, lá de Santo Ângelo. Sempre prestigie, aqui, os eventos tradicionalistas deste Município.  

Me enganjei no CTG General Gumercindo Saraiva. Então eu quero desejar a todos os cipoenses uma 

ótima Semana Farroupilha.  E quando o Erico colocou alguma coisa sobre a Semana Farroupilha, 

quando iniciou não chamava nem semana e nem durou seis dias. Durou trezes dias, treze dias.  E eu, 

eu acho que é a maior e melhor festa do Rio Grande do Sul, a Semana Farroupilha,  cultuada com 

muito amor, muito carinho. E eu sempre digo que o CTG, ainda, é uma entidade sadia, que a gente 

pode frequentar e levar nossa família, nossos filhos. Então que Capão do Cipó tenha uma Semana 

Farroupilha muito boa. E eu  não sabia que o nosso prefeito, novamente, estava viajando  pra Brasília, 

mas se eu soubesse eu tinha ligado pra ele, pedido pra ele, pra ver se ele não consegue uns balde de 

tinta lá, pra pintar a nossa Prefeitura, por que tá feinha a nossa Prefeitura. Era isso, e eu devolvo a 

palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Presidente, 

e voltando a Tribuna, quero só cumprimentar os cavaleiros que foram buscar a Chama, que vem, já 

estão aí no Município. E quero aproveitar, aqui, convidar a todos para programação, amanhã, que às 

quatorze horas é a abertura, a noite tem a famosa Noite do Cordeiro, no CTG General Gumercindo 

Saraiva, com o conjunto Ases do Fandango. Dia quinze nós temos um carreteiro, nós também temos 

um carreteiro no Carovi, colega Rodolfo, no mesmo dia lá. Dia dezesseis tem um carreteiro na escola 

Júlio Biasi, vai ser na escola Júlio Biasi. Dia dezoito nós temos a Missa Crioula. Então, aí às dez horas 

vamos ter uma Missa Crioula. Ao meio-dia vamos ter um almoço e a noite vai ter um baile. E o dia 

vinte é o nosso tradicional desfile cívico-farroupilha. Então é importante a participação de todos da 

comunidade nesses eventos aí. E até me lembrava uma situação, colegas vereadores, vamo...surgiu 

até a idéia aqui, vamos solicitar o policiamento. O ano passado nós tivemos alguns problemas. Esse 
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ano nós vamos solicitar um policiamento nas localidades do interior. Nós tivemos até...até solicitar que 

o abigeato participe, como foi feito em alguns eventos da rádio Cipoense FM, pra dá uma 

tranquilidade a comunidade.  Então ter segurança é importante. Que o ano passado nós tivemos 

furtos em algumas localidades do interior aí. Então é importante isso. Vamo entra em contato com o 

Executivo pra nós traze essa parceria aí. Era isso, presidente, e uma boa Semana Farroupilha a 

todos. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu volto aqui a essa Tribuna, ontem, 

portanto, tivemos o prazer de estar lá na residência do seu Florindo Tamiosso, onde está lá  a Chama 

Crioula. Portanto, participamos de um jantar de aniversário do coordenador, o Ronie Reis, né, o 

popular ‘Alemão’. E foi oferecido aos amigos e amigas que lá estavam presente, lá na propriedade do 

senhor Florindo Tamiosso, né? E lá, portanto, tava a nossa emissora, a 87, falando, diretamente, de lá 

do Florindo Tamiosso, né? Na narração lá dos nossos coordenadores, dos nosso diretores, é...o 

Leandro e o Roberto Cardoso, né? E, também, estava lá um índio tradicionalista, taura por demais, 

que eu não...não conhecia ele, fiquei conhecendo ele. Eu acredito, peguei o nome dele aqui, seu 

Valdemir Pinto, né? É uma excelente pessoa. Quero parabenizar ele, também, que vem desde a 

cidade de Taquara acompanhando o tradicionalismo para Capão do Cipó. E eu me fico até 

emocionado, aqui, ex-vereador Luiz, é...da forma que estão meus colegas vereadores, hoje: calmo, 

tranquilo. Parabéns, gente. O povo de Capão do Cipó quer isto, e é isto que nós temos que faze! 

Vamos, a partir de hoje, pregar isso. Vamos trabalhar unido. Vamos trabalhar em parceria para o 

melhor de Capão do Cipó. Hoje, uma terça-feira maravilhosa que eu saio aqui desta Casa. Estou 

vendo o trabalho do meus colegas, do...vereadores e vereadora, né, trabalhando em prol de Capão do 

Cipó. E o povo de Capão do Cipó merece isso e quer isso de nós, e nós devemos de fazer para dar 

um exemplo de trabalho ao povo de Capão do Cipó. Muito obrigado e feliz dia da gauchada. Também, 

boa Semana Farroupilha. Muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP: O 

vereador não se faz presente por motivo de saúde.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante 

de Partido, PDT: Muito bem, colegas, todo mundo fala bem da nossa Cipoense.  É uma rádio nossa, 

construída aqui no Município de Capão do Cipó. O programa das Verdes Pampas, de sábado, foi no 

nosso amigo, conhecido Valdir Jardim. Parabéns Valdir pelo teu empreendimento no Município de 

Capão do Cipó,  que muito tá contribuindo com o nosso Município.  Mas eu fiquei chateado com o 

apresentador do programa.  Marcelo Bum...Brum, coloca, nas suas palavras, que ele é um locutor, 

não caiu de pára-quedas na rádio Verdes Pampas. Eu entendi que aquilo ali  ele transmitiu pra nossa 

rádio Cipoense, que ele é ‘o cara do rádio’, que não caiu de pára-quedas. Eu quero dizer uma coisa 

pra esse senhor, Marcelo Brum. Que a rádio Cipoense foi construída  por pessoas honestas, 

responsáveis. O nosso Município, a nossa rádio, não depende de outros municípios, depende de seu 

povo cipoense, que abraçou a causa, construiu, está mantendo essa rádio e vai continuar mantendo. 

E pra equipara, com ele, digo assim, que até é melhor que ele.Nós temos um colega funcionário 

público, dois colegas que adminis...três  colegas:  a Vanessa, o Leandro, o nosso amigo, que aqui 

está, o Roberto.  São pessoas que a gente nuca ouviu falar  que estiveram fazendo programas de 

rádio, anteriormente. Mas eu vou dizer pra vocês: nossos colegas dão de chapéu no Marcelo Brum. 
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Muito obrigado, boa noite e até a próxima Sessão.Após o senhor Presidente em exercício convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. 025/2011, da Secretaria da 

Fazenda, convidando para Audiência Pública da LDO, a realizar-se em 14 de setembro de 2011, às 

10:00 horas. OFÍCIO Nº 033/2011, da Capela Nossa Senhora de Fátima, convidando para jantar 

campeiro dia 17 de setembro, a partir das 20 horas. OF. 104/2011, da Secretaria de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, convidando vereadores e funcionários da Câmara para a chegada da 

Chama Crioula a realizar-se dia 14 de setembro, às 14:00 horas, no CTG General Gumercindo 

Saraiva, e para participar do desfile cívico-tradicionalista dia 20 de setembro, às 09:30, na Avenida 

Tancredo Neves. INDICAÇÃO 072/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. OF. 

GAB 163/2011, enviando Projeto de Lei 054/2011. PROJETO DE LEI 054/2011, do Poder Executivo, 

que “Dá nova redação aos dispositivos da Lei Municipal n° 545/2011 e dá outras providências”. Após 

o senhor Presidente em exercício convida a todos para a próxima Sessão que será dia 21/09/2011, 

devido ao feriado do dia 20 de setembro cair numa terça-feira, no mesmo horário e local. Verificando 

não haver mais nada a tratar o senhor Presidente em exercício 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 em exercício e a 1° Secretária da Mesa. 

Capão do Cipó, 13 de setembro de 2011. 

 


