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ATA N° 35/2011 (Ordinária) 

Aos 27 (vinte e sete) 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 34/2011, da Sessão 

Ordinária do dia 13/09/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente Após o 

senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 

05 minutos. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor presidente, colegas vereadores, 

pessoal da comunidade. Hoje não em...em pequeno número, mas estão aqui. E vocês que 

acompanham os nossos trabalhos pela nossa Cipoense FM, tradicionalmente já, vamos dizer assim, 

é...acompanham todas as atividades da Câmara. Mas, presidente, não podemos começar diferente do 

que comentar sobre a nossa Semana Farroupilha que aconteceu em nosso Município. E eu acho que 

a Semana Farroupilha, Maurinho, tinha que ter quatorze dias. Não chega mais sete. Tinha que ser 

duas Semana Farroupilha. Por que com tantas comunidades, tantos acontecimentos, tantas 

promoções que fica difícil a gente consegui, mesmo num Município, com poucas entidades que nem o 

nosso, dá gente consegui aparece e comparece em todas. Aí pra vocês, e até pra gente rememora, 

nós iniciamos no diz onze, lá na semana, no desfile do Carovi, depois o jantar aqui. Jantar do 

Cordeiro, feito pelo CTG que, certamente,  a equipe que o Paulinho lidera o CTG, o Patrão do CTG, 

com a equipe dele, é...deu um show. Essa é a palavra que resume no atendimento e do jeito que foi 

servido e a quantia que estava saborosa. Essa é a palavra que resume aquele jantar. Depois o jantar 

na minha escola. Depois os eventos no CTG. O jantar lá da...da, lá do Carovi. E aí comunidade que 

nos acompanha e colegas vereadores, veio o desfile. O desfile do Capão do Cipó, é...só tem uma 

palavra. Eu acho assim que é muito pequena pra dizer toda ela. Mas foi um sucesso. É...as escolas, 

Jairo, desfilaram com garbosidade, com orgulho de estar representando a Entidade. Quando o Júlio 

Biasi entrou na escola, com aquelas...magnífico, colorido a escola. Quando a minha escola, que nós 

optamos é...pelo desfile temático, show. Quando entrou a escola da professora Ângela. Quando 

entraram as outras escolas, com a professora Rita, professora lá da escola Roseli Correa. Cada 

escola é...tu notava assim que os alunos e os professores, e os pais que desfilaram junto, desfilaram 

com orgulho de fazer parte de um Município que nem o nosso. fazer parte do Capão do Cipó. Então 

são essas coisas, e eu sempre defendo que uma um...um, nós elogiarmos e não tem como fazer 

diferente com relação ao desfile. Não tem como fazer diferente a organização que teve no desfile. E 

por fim, aqui no nosso desfile, quem encerrou foi o Piquete da minha escola. O Piquete da escola 

Macedo Beltrão, liderado pelo Emílio. E depois do Piquete da nossa escola, vieram os Piquetes 

Tradicionalistas, Erico você acompanhou, cada um melhor que o outro. Então nós não devemos nada. 
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Claro que nós somos poucos. Nós somamos aí seiscentos e poucos alunos. Muito diferente de 

Santiago, quantas vezes mais alunos que nós e outras cidades. Mas pro tamanho da população, não 

vamos fala em área de município, do tamanho da população do nosso Município é show de bola, 

vamos resumir assim. Então, parabéns pra Capão do cipó. Parabéns pra quem organizou, o Patrão, 

diretoras, a professora Ana Paula, a minha equipe da escola, a professora Ângela e por aí vai indo. E 

também, presidente, eu não posso deixar, hoje, de parabenizar e de desejar felicidades e um monte 

de coisa boa pra o Darci e pra Roberta, alunos, o Darci ex-aluno e a Roberta formanda esse ano que, 

sábado casaram, teve a festa de casamento deles lá no Carovi. Uma bela festa, uma belíssima festa, 

como diz o meu amigo Antonio. E nós, a gente que acompanha esses meninos, acompanhou todos os 

meninos da família do Roberto Dani, do Beto, especialmente o Darci. Então, quando eles me 

convidaram pra festa, e a Roberta, ela conquistou os professores, conquistou a nossa comunidade, 

conquistou a nossa escola. Então, daqui dessa Tribuna, Darci, muitas felicidades pra vocês e 

obrigado pela lembrança. Muito obrigado, presidente, e retorno no meu tempo de liderança. 

VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa tarde senhor presidente, 

meus colegas vereadores, em especial aos ouvintes da 87.9 e as pessoas que estão aqui no Plenário, 

hoje. Ah, em primeiro lugar eu também gostaria de deixar registrado aqui algumas palavras a respeito 

da Semana Farroupilha. Eu sou suspeita em fala, por que eu, a minha família toda é muito 

tradicionalista. Eu era prenda do CTG, meu pai foi patrão, hoje minha irmã é. E Capão do Cipó, como 

o Rodolfo disse, está de parabéns, sim. Tava muito bonita a festa lá no Carovi. O desfile deu muito 

grande, tava tudo muito bem organizado, como eu tinha falado depois. E aqui no capão do Cipó 

estava maravilhosos. A banda excelente, o almoço, domingo, no CTG, maravilhoso, bastante gente, a 

carne bem macia, bem assada, bem temperada. A patronagem está de parabéns. A Noite do 

Cordeiro, que participei também, estava excelente. Então a Administração, também, está de parabéns 

pela organização do desfile. E a patronagem do CTG, mais ainda, por recebe todo o povo de Capão 

do Cipó e ter nos tratado tão bem e atendido tão bem e ter conseguido satisfaze todo aquele pessoal 

que tava ali. O departamento de dança estava muito lindo. Então parabéns a todos. Ah, gostaria de 

faze um agradecimento aqui em nome do...do proprietário da loja Agrofix. Eu agradeço a Secretaria 

de Obras, que eu pedi aqui, o Diego, também. O vereador Diego, também pediu iluminação pública, 

que fosse trocada lá. E, finalmente, fizeram isso. Então em nome da...do proprietário da empresa eu 

agradeço esse serviço prestado pela Secretaria de Obras. Ah, quero faze um pedido de uma estrada, 

e...ah...eu já falei com o secretário Luiz Henrique. Aqui, hoje, tentei liga pra ele, mas não consegui. É 

na estrada lá que vai para o Max, que trabalha no Gringo, e vocês todos sabem aqui que a irmã dele 

tem problema, né, de saúde. E esses dia de chuva tava intransitável a estrada dele, ele precisou 

chama a ambulância, a irmã dele passou mal, e até o motorista já sabia as condições da estrada e 

colocou que ele ia ir, mas não sabia se ia chega lá. E quando chegou, não conseguiu saí. Então 

assim, eu peço a Secretaria de Obras, com urgência, que arrume aquela estrada por que é caso de 

saúde, a irmã dele, como eu disse aqui, tem problemas, então a gente não sabe quando que vão 

precisar da ambulância. Então, com urgência. E pedi, também, que seja feito o bueiro lá pra dona 
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Vanilda, a esposa do...do finado Meca, que os tubos já estão lá, que a hora que ele pude manda 

alguém lá dá uma verificada pra faze aquele bueiro. Ah, eu também, ah, sábado dia vinte e quatro, 

agora, último, foi ‘Os Melhores do Ano’, eu fui e, até trouxe o troféu aqui pra entrega pro presidente. 

Por que esse troféu não é meu, não me pertence. É da banda municipal, e...é do Município esse 

troféu, o Município ganhou dois troféu: da banda municipal e da construção do asfalto, acho, se eu 

não me engano. E daí não tinha ninguém presente, mas como tinha dois vereadores do capão do 

Cipó, o jornal Expresso decidiu chama nós, pra nós recebe em nome da Administração. Eu fui recebe 

por que eu não ia deixa o meu Município passa vergonha, né? Não sei o motivo porquê não foram. Eu 

espero que não seje, não seja por ciuminhos, ciúmes bobo, político. Mas eu recebi em nome da...do 

Município, por que eu não ia deixa o meu Município passa vergonha lá. Então está aqui, da banda 

municipal, vou entrega no final da Sessão pro presidente Sergio, e ele entrega pro governo, ou até pro 

Rodolfo, colega Rodolfo, líder de governo. Era isso e eu devolvo a palavra à Mesa. O senhor 

Presidente em exercício passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR SÉRGIO 

SEIFERT (PP): Colegas vereadores, vereadora, pessoal aqui presente, boa noite a todos. 

Começando fala sobre o desfile, sobre a Administração, que foi feito esse desfile aí, tem que dá os 

parabéns. Coisas boas tem que dá parabéns. O pessoal que administrou isso aí tá de parabéns. E eu 

dou os parabéns pro pessoal que trabalhou, por que isso eu sei que é muito trabalhoso. Como, 

também, o presidente do...do CTG, Patrão, também o trabalho que teve. Tava...até nós comentamos 

que tava cansado, mas, também, não deixou ninguém a deseja. Todo mundo ficou bem contente com 

a hospitalidade do CTG. Então dá o parabéns a esse pessoal e aos cavalarianos, também,que 

fizeram a cavalgada traze a nossa Chama pra cá. Então, era isso, agradecendo esse pessoal. Ibanez, 

é depois. Juliano, agradece ao Juliano, também, o contador, pela decla...por ajuda na declaração da 

Receita aqui, feita, deixa tudo em ordem aqui, né jurídico? Deixa tudo aí, doutor Gustavo, deixa pronto 

ao. Então ficou , deixa o agradecimento a ele, quando a pessoa vem aqui e se dedicou e deixou tudo 

em ordem aqui pra nós, da Administração. Colega Ibanez, sobre o pórtico da...da entrada, que o   

senhor batalhou muito com seu deputado, o Hann, foi perdido o pórtico por falta de recadastramento 

do...do projeto. Só queria...que eu fui pra lá pra junto com o prefeito a Brasília, queria lhe dize isso aí, 

que foi uma lástima pra nós perde esse dinheiro. É um bom dinheiro, cento e cinquenta mil, né 

colega? É um bom dinheiro. Então foi perdido por falta de...de manda papeis. As vezes é viajado e 

não manda leva os papeis, e perde o dinheiro igual. Queria dize sobre a estrada do Passo do Tibúrcio, 

eu não sou de pega e fala as coisas e não faze. A estrada do Passo do Tibúrcio uma vez já foi 

tampado lá os buraco com pedra. Acho que foi o Amaro que fez. Eu não perguntei pra ele. Agora, se 

não arruma a estrada do Passo do Tibúrcio, que sai dali ó, cruza na frente do vice-prefeito, é terrível. 

Taí o colega Diego que pode dize. Não tem como anda, né Diego? É terrível ali. E o Antonio disse 

aquele dia que eu falei aqui,q eu já tavam tudo patrolada as estrada do Carovi. Antonio, você me 

mentiu aqui nessa Tribuna. Mentiu, Antonio, pelo seguinte: ou falaram pra ti que iam patrola, mas não 

patrolaram. Só fizeram onde foi feito o desfile, pra mostra pro pessoal que tava patrolado. Pra banda 

da onde vai pra...que vai lá pra Bossoroca não foi feito nada, Antonio. Dali só até a canhada, onde 
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aparecia ali, que o pessoal...pra lá onde não aparecia, nada foi feito. Só pra esconde. Não adianta, a 

verdade eu pego e venho aqui e digo. E...e lá, se não fizeram aquela estrada do Amaro, ali na frente 

do prefeito, vai fica até feio. Por que eu vou pega uma madeira daquela do tempo antigo e vou vim e 

vou tira foto e vou manda pro jornal. Eu vou arruma estrada, nem que seja...podem me chama de 

patrola. Mas não me interessa, eu vou faze. Por que aquilo lá quantas vezes eu vim e falei aqui, nem 

falaram mais em estrada. Agora, a nossa estrada tá terrível, e temo que arruma aquela estrada. Não 

tem como! Era isso, devolvo a palavra à Mesa. O senhor presidente em exercício reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimento o senhor 

presidente, nobres colegas vereadores, comunidade que se faz presente, jurídico desta Casa, 

secretária, servidores, assessores, também a nossa 87.9. Eu quero aqui inicia dizendo e parabeniza o 

20 de Setembro, a qual onde eu participei. Tive a grata satisfação de participa lá no Carovi, lá na 

escola Macedo Beltrão do Nascimento. Na quinta-feira a noite, juntamente lá com a nossa servidora 

Ana, lá na Sepé Tiarajú. Nós jantamos lá com o pessoal lá da Sepé Tiarajú, e participamos aqui no dia 

20, do desfile aqui no...na Avenida Tancredo Neves, no CTG General Gumercindo Saraiva, muito bem 

conduzido, muito bem trabalhado pelo Patrão Paulinho e a sua equipe do CTG. Também desfilamos 

junto com a escola Padre Nóbrega do Entre Rios. Como sempre representando a minha comunidade, 

a nossa comunidade, a qual me orgulho muito em desfilar ao lado, é... da escola padre Nóbrega, 

exibindo todas as culturas que lá nos tempos e o nome privilegiado da nossa primeira professora, 

Vilma Batista do Nascimento. Senhor presidente, não gostaria de retribuir essas palavras que o 

senhor me colocaste, que eu tivesse mentindo a Vossa Excelência. Mas o período que eu passei na 

estrada, senhor presidente, foi aonde encontrei patrolada. Acreditava que toda estivesse feita. Então o 

senhor me perdoe que não é o meu costume de menti, principalmente ao presidente desta Casa e ao 

meus colegas vereadores. Foi um arquivo erro meu, que pela onde eu passei estava sendo patrolado. 

Gostaria, também, aqui de dizer que e agradecer aqui, já, de imediato o secretário de Obra, ao senhor 

Executivo Municipal pela conclusão, é...da estrada do Entre Rios até a 377. Foi feito o trabalho. 

Evidentemente que sempre vai ter poblemas pra nós resolve, mesmo que foi feito, temos transporte 

escolar, temo chuva por aí pela frente que poderá ocasiona certos poblemas daqui pra frente. Mas eu 

quero agradecer aqui o secretário Henrique, é... pelo trabalho que foi feito e ao Executivo Municipal. 

também eu quero, aqui, fazer um agradecimento em nome dos aluno da escola UNOPAR, de 

Santiago, lá do Carovi. Agradecem ao secretário Henrique Nascimento pelo belíssimo trabalho que 

fizeram, aqui, no dia dezenove de setembro, não ocorreu aula na URI, mas o secretário Henrique 

Nascimento se colocou a disposição e imediatamente conduziu os alunos que estudam na UNOPAR, 

em Santiago, para esse dia de aula lá em Santiago. Então o agradecimento de todo o pessoal e 

alunos da UNOPAR que fazem ao secretário Henrique Nascimento. Também eu gostaria, aqui, de 

que a Secretaria de Obras providenciasse licitações para a contratação de caminhões pra que os 

caminhões tomassem ciência das estradas gerais, e os caminhões da...da nossa Prefeitura Municipal 

fizesse o trabalho e desse continuidade nos assentamento. Precisamos melhorar a qualidade de vida 

do nossos assentamento. Temo o assentamento Santa Rita, o assentamento 14 de Julho, 
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assentamento Nova Esperança e Sepé Tiarajú. É pouca coisa pra se resolve. Mas nós temos uma 

demanda muito grande. Então nós precisamos de licitar caminhões pra atender a demanda das 

estradas do Município e os caminhões da Prefeitura, vereador Ibanez, fizesse o trabalho aqui no 

nossos assentamentos, pedido de muitos moradores que tão, também, nos pedindo. Quero aqui, 

também, parabenizar o novo presidente do PMDB de Capão do Cipó, meu colega e vereador Erico 

Rosado. Parabéns vereador Erico, que essa atitude seje louvada, do seu trabalho, de respeito e 

dignidade e que ocorra um bom senso na sua administração de presidente do Partido do PMDB. 

Parabéns e sucesso nessa carreira. também quero, aqui, dizer e pedir patrolamento e 

encascalhamento na estrada dos Mamoneiros. Ali dá acesso ao seu Basílio, ao seu Enio, né, ali o seu 

Didi, o seu Artidor, né? Muitas famílias que necessitam de um patrolamento e encascalhamento 

nessas estradas, né. E eu concordo prenamente, viu, com a vereadora Regina, pra que a Secretaria 

de Obras tome ciência dessa estrada, vereadora, aonde tem essa menina que tem poblemas de 

saúde. Saúde em primeiro lugar. Sou companheiro seu pra ajuda resolver esta questão dessa 

menina, né? então eu quero dizer aqui pra vocês, também dize, que o Balneário das Pedras já está 

em nova direções, novos proprietários. daqui uns dias estará abrindo em Capão do Cipó para o lazer 

de toda a comunidade de Capão do Cipó, né? então, aqui, deixo senhor presidente, para o meus 

tempo de liderança e agradeço aqui o meus pedidos, e que seje tomada as providências. Muito 

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

vereadores, colega vereadora.Jurídico desta Casa.A nossa rádio 87.9 .Seu Valdir, Ricardo, 

Maurinho.O esposo da nossa vereadora.Secretários que trabalham nesta Casa, boa noite à todos.Em 

primeiro lugar, senhor presidente, começo em agradecimento também não posso deixar de falar aqui, 

sobre o nosso desfile da Semana Farroupilha do nosso município.Não vou citar nomes, assim, pra 

não cometer injustiça.A  administração tá de parabéns, do desfile do nosso município.O Carovi, da 

escola do professor Rodolfo, também tá de parabéns, foi sucesso.O CTG também, foi sucesso.E eu 

não podemos deixar de agradecer o nosso povo cipoense, que veio prestigiar o nosso...nossa 

Semana Farroupilha, no nosso município.Também não posso deixar de comentar aqui, senhor 

presidente, sobre o nosso concurso, que saiu no domingo dia vinte e cinco.Foi um sucesso! Todos, 

como se diz, que estavam inscritos...uns não compareceram, outros que chegaram atrasado, já tava 

fechado os portão, não conseguiram fazer, por motivo de atraso.Então, seu Valdir, a gente tem que 

comentar um pouco, porque muitos diziam que o concurso não saia.Que não ia sair, que não era pro 

pessoal se inscrever.A gente fica triste.Mas deu oitocentos e setenta e seis inscritos, o nosso 

concurso público.Isso quer dizer assim, que como o Capão do Cipó é bem visto em todas as região do 

nossos municípios aí, que Capão do Cipó tá de parabéns.É ainda um...como a gente diz, teve esse 

atraso aí, muita gente ia se inscrever, gente da minha família mesmo que perguntavam:”Vereador, tão 

comentando que o concurso não saí.”Então ta aí, a gente as vezes não pode ir muito em conversas 

frias, que sai por aí.E tá aí o nosso concurso, todo mundo fez, tá contente.Umas nota alta, umas 

baixa, o que importa a participação e tentar passar pra ser concursado no  nosso município.Também 

quero aqui convidar a todos os senhores, senhoras, a nossa Câmara de vereadores, nosso povo para 
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o nosso grande baile da nossa rádio cipoense.Dia sete de outubro, ali no ginásio poliesportivo do 

nosso município, com a banda Calmão.É isso aí né, Roberto?Então quero convidar aqui, e que o 

pessoal prestigie...prestigiar o nosso baile da nossa rádio cipoense aqui.Também quero agradecer 

aqui, colega Regina, a senhora pediu também várias vez, que fosse colocado uma lâmpada em frente 

a casa do nosso amigo ali, Fabiano.Então tá feito, o nosso secretário tá de parabéns.Também quero 

pedir aqui, ao nosso secretário, colega Serjão que até comentou.Sobre a estrada no nosso Passo do 

Tibúrcio, lá.Então, Secretário olhe com carinho.Mande uma patrola, e que seje  patrolado aquela 

estrada.E a estrada do seu Rosalino Cortes, também.E peço que seja feito uma troca de lâmpada, em 

frente a casa do Sandro Tamiosso, aqui na avenida.Também quero aqui, colega Érico, parabenizar o 

senhor.Ao Miguel.Ao Alcides Meneghine, que ficou em segundo vice.Primeiro o seu Miguel.E o senhor 

de presidente.Sucesso durante a carreira que o senhor assumiu aí.E que deus abençoes a carrei....a 

carreira de vocês aí.E, como a gente sabe, a gente é amigo, é companheiro.É vereador do povo, e 

algumas coisa acontece.Mas isso não dá pra esquentar a cabeça.O que importa é a participação e 

ajudar o povo.Então, meu muito obrigado, até a próxima. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

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

vereadora.Comunidade.Ouvintes da Cipoense FM, nossa saudação.Bem presidente, tenho que iniciar 

cumprimentando à todos que participaram da Semana Farroupilha do nosso município.E dizer que, 

até fazia tempo que nós não fazíamos uma  Semana Farroupilha tão tranquila, tão festiva sem 

nenhum incidente.Então isso merece ser louvado, nesta Casa, e por todos ou munícipes.Importante a 

participação da comunidade em todos os eventos.No colégio, no CTG, lá no Carovi.Em todas as 

comunidades.Então isso nos chamou a atenção, e fica aqui o registro: A participação da comunidade 

que é importante.E quero dizer assim na pessoa do Paulinho Nascimento, do CTG General 

Gumerindo Saraiva, do Gringo Tamiosso.Dá os parabéns pelo trabalho que aquela equipe fez.Pela 

organização!Aquela quantidade de gente ali, todo mundo satisfeito, com um bom churrasco.Isso é 

importante.Mas  que euro levantar um debate aqui: nós participamos da, já...a duas, a duas reuniões 

sobre o orçamento do nosso município.Que é a chamada aqui a LDO( lei de 

diretrizes...orça...orçamentárias).E nós ouvimos queixa aqui, dos secretários municipais aos 

vereadores.Se queixando da falta de recursos.Onde estão os recursos?Temos hoje, senhores, oito 

secretarias municipais, destas,tirando Obras.Saúde, educação e fazenda, que tem as dotações, e que 

a gente não vê falar em recurso.Falta de recurso.Em  compensação, a administração, a assistência 

social.Meio ambiente e a agricultura, a gente vê um choro só.E eu vi o Antônio falava muito bem, que 

nó temo que  trabalhar pra melhorar a vida do...dos produtores dos assentamentos.Não só dos 

assentamentos, mas como todos.E tem uma queixa neste sentido:aonde está o recurso?E aí nós 

temos que levantar um debate aqui nesta Casa.de onze milhões, que nós, que o município 

arrecadou.Quarenta por cento deste recurso, foi pra folha de pagamento.E aí é duro a gente ter que 

levantar esse debate, mas temos que questionar isso.Será que  está correto, toda...em torno de 

quatro milhões e meio de reais somente em salários?Até que ponto nós vamos ir?E digo mais, tem 

aquela, aquele argumento que diz que os CC, tem que prestar um serviço.Ele  tem que prestar um 
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serviço, é correto, não concorda?Alguns CCs tem que prestar um serviço essencial.Agora eu digo o 

seguinte:  nenhum CC faz um  serviço sem ter que ter um recurso.Ele precisa do carro, ele precisa do 

computador.Ele precisa do motorista.Isso além do gasto.E aí  eu tenho que fazer uma reflexão com os 

colegas: acho que independente do partido, ou da administração.Eu  to ali dentro a gente tá 

observando isso.Há uma  carência de recursos.Até mesmo para os funcionários trabalharem.Isso não 

é uma queixa de um, nem dois, nem de um secretário.O que está  ocorrendo? Eu não sei.Como 

melhorar?Aí tem que vim um debate.Como  á que está o controle de qualidade?Como é que está 

sendo feito a produtividade dos funcionários?Um incentivo aos funcionários.Será que é necessário, 

todos os funcionários?Aí,eu...levanto um questionamento e de novo vou ser criticado, e vou continuar 

criticando.Independente...e eu, outra coisa, eu não...costumo dizer  seguinte: independente de partido 

político, nós somos governo, e nós sabemos dos nossos problemas.Mas chega um momento que tem 

que levantar um debate.Eu acho que a política, a gente tem que falar, falando a 

verdade.Independente se contenta, ou desconteta alguém.É aquela historio, só tem uma maneira da 

gente...do sucesso a gente não sabe.Agora, do fracasso é tentar agradar à todos.SE nós queremos 

um município forte,um futuro.Nós temos que levan...começar a entrar nesse debates complicados.E 

um desses debates, é a questão dos CCs.Será que é necessário?Esta quantidade de cargos?E eu fiz 

um cálculo, senhores,e já encerrando, senhor presidente.Se nós tirasse quatro secretarias.Botasse 

então os coordenadores.Que já tem ali, já existe inclusive.O salário dos secretários hoje, três e 

trezentos reais.Num ano, cento e cinqüenta e oito mil reais.Em quatro anos, isso dá mais de meio 

milhão, é seiscentos e trinta e três mil reais, que poderiam ser usados em projetos sociais, Antônio, no 

município.Então, isso é uma coisa que tem que conversar,levantar e discutir. O presidente diz:Quer... 

O vereador diz:Era isso meu presidente. O presidente diz:Quer usar o temo de liderança? O 

vereador diz:Não, obrigado presidente.Obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP):  Quero aqui, primeiramente cumprimentar o presidente desta Casa.Vereadores, a 

vereadora.Comunidade aqui presente.Ouvintes da 87.9.Que a partir da nova hora, recebe os 

pronunciamentos dos colegas vereadores desta Casa.E funcionários que aqui se encontram.Eu quero 

primeiramente, presidente.E agradece, e...que eu tive afastado dessa Casa por problema de 

saúde,fazendo uns exames ainda, não concluí todos.Mas, o carinho dos colegas pelas visitas, pelas 

ligações.E minha comunidade cipoense, que foi inúmeras ligações recebidas.Obrigado  à todos, com 

muito carinho agradeço à vocês.Quero aqui, presidente que...também fazer um relatório, vereador, 

é...Rodolfo.Que realmente a comunidade, a gente ouvia as pessoas, que qual chegavam na minha 

casa relatavam da belíssima festa que foi na comunidade do Carovi.Então tenho que dar os parabéns 

ao senhor, o CPM da escola, os professores, os  alunos, funcionários.Que é um mérito de vocês  e de 

uma comunidade organizada.Então, vocês merece.E aqui no  Capão do Cipó, não é diferente.Diz que 

foi belíssima a Semana Farroupilha.Não participei nenhum dia de carreteiro nenhum,e...digo a 

vocês...mas a gente ouve os comentários, né?Que foi muito bom no CTG Gumercindo Saraiva.Então, 

meus parabéns ao Paulinho, à toda a patronagem do CTG.Aos piquetes que participaram, à 

Administração Municipal.Secretaria de Educação, e vocês cipoenses.Por que sem vocês, essa festa 
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não taria completa,certamente.Então, é mérito de todos e da comunidade, eu sempre penso 

assim.Também,presidente, quero aqui, deixar a minha preocupação a respeito da RS377.Essa 

semana tive o...uma conversa com o prefeito Júlio Ruivo.Por que ele  é da comissão, juntamente com 

o dotor Max,a respeito da RS377.E ele me disse  pra mim que não tem o que fazer, e não tem 

solução.Eu fico triste,tava naquela paralisação que o dia que eu fiquei...adoeci foi ali até.e fico riste  

da gente ouvi, isso que ouve num país,vereador Jardim, Diego Rodolfo.Imenso como o Brasil, se fala 

em faze Copa do Mundo.Se fala em fazer aeroportos.Se fala em trazer estádio de futebol.O nosso 

povo, a maioria não vai ter condições de ir ali e Porto Alegre assistir o jogo  da Copa do Mundo 

gente.Por que devem saber o quanto vai custa o ingresso pra entrar no estádio.Pra assistir uma Copa 

do Mundo.E nós aqui, perdendo vidas.Prijuizo com... os veículos públicos, veículos do município.E 

dize, que nós não temos aí, meia dúzia de quilômetro de estada, da RS377.Eu disse, é uma 

vergonha!Falta de competência,de visão de querer o melhor.Por que a produção sai da nossa 

região.Saí dos produtores,Seu Cleimar, do Capão do Cipó.Saí de Tupã, sai de toda a região que usa 

a 377.isso é uma vergonha!E aí se fala em Copa do Mundo.É digo mais...quero aqui faze uma 

reivindicação, que hoje recebi em mão.É...que os meus colega pedem estrada de Entre Rios, de 

outras comunidades.Dos Palharine hoje me ligaram, pediram que eu falasse aqui.A próxima hora que 

as máquina chega, que eu sei que tá lá no Rincão dos Vargas, Progresso, Inhacapetum.Que 

diricionasse uma máquina ali,fizesse um tapa buraco.Que tá impraticável aquelas estradas 

ali.Inclusive moradores me colocaram hoje, que mudaram já a estrada.De dentro da propriedade...que 

desse pra dar uma patrolada uma ajeitada nas entrada.Por que ta começando uma safra, gente.A 

minha preocrupação é essa, em poucos dia temos colhendo já aí ó, né? A nossa produção do  

município, não temo estrada.Então, é uma preocupação.E outra preocupação, que eu quero aqui 

encarecidamente ao Secretário de Educação, conclui aquele abrigo escolar lá do...da dona 

Loreci.Que ta ha meses  o material depositado em, frente da entrada dela.Então eu peço 

encarecidamente, presidente, que dê uma agilidade e  mande concluir.O material tá lá, no meio do 

mato gente, pelo amor de Deus.Conclua esses pedidos meus, presidente.Meu muito obrigado, 

presidente, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite 

senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora da Casa, munícipes que nos honram com 

as suas presenças. Em especial a todos os ouvintes da 87.9, que a partir das vinte horas estão nos 

escutando. Eu, colega Rodolfo, quero dizer que hoje é dia de São Cosme e São Damião, dois Santos 

muitos...muito prestigiados, né, na Igreja Católica, né. E que todos tem muitos devotos aqui no 

município. Então hoje Dia de São Cosme e São Damião, 27 de setembro. Eu que gosto de nomear 

Santos, como o senhor fala, né? Quero aqui, também, pedir, senhor presidente, que na Secretaria de 

Obras, ali na sucessão do seu Laudelino Nascimento, aqui já falou o colega Ibanez, dias atrás. Que 

seje patrolada aquela estrada e alargado o bueiro, principalmente ali na porteira do senhor Bira. então 

tá horrível aquela estrada e precisa um tubo a mais na porteira no seu...que vai pra estrada do senhor 

Bira. Na estrada que vai ao seu Célio Brandani, e eu já pedi, até saiu no Expresso, alargamento do 

bueiro, principalmente, e patrolamento daquela estrada. Eles ficaram prontos pra vim no desfile, não 
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puderam vim por que era diz chuvoso, caminhão não podia saí de lá. Tinha chovido, né antes, um dia 

antes. Então, projudicou o pessoal que participa dos desfile todos os anos. Não puderam vim por 

causa de estrada. O buraco na ponte que desce pro Passo da Areia, aquela ponte de madeira, 

também, que seja dedicado uma atenção especial naquela ponte. Ali a estrada do seu Artidor 

Nascimento, que o nobre colega Antonio, também, já falou aqui. Ele, também, me pediu que eu 

falasse, pra dona Cezinha, pro seu Basílio, seu Hermes, a estrada está péssima. Então, a gente vê 

assim ó, e pede, encarecidamente, que a nossa, o nosso Executivo, a nossa Prefeitura, retire aquela 

patrola que tá lá no Carovi. Quanto tempo vão deixa aquela patrola exposta ao tempo? Pra quê? O 

que que está acontecendo com o nossos cofres públicos? Não tem pra conserta uma patrola? Quero 

aqui, senhor presidente, parabeniza o nosso colega Erico, né, o Miguel, o Meneghini, por abraçarem 

mais a causa do PMDB, juntos, que foi a eleição agora domingo. Eu tive aqui cumprimentando os 

colegas. Também, Ibanez, um bom retorno pra ti, pela tua saúde. Que a gente sabe eu o que é 

importante é a saúde. O mais, se conquista. Semana Farroupilha, belíssimo desfile, não tem o que 

dizer do desfile, da apresentação, do povo que veio pra Avenida. Agora, do apresentador eu tenho a 

dizer, sim. Falavam anteriormente, na Tribuna, colegas vereadores que me antecederam, em 

legislaturas anteriores, que traziam pessoas de fora pra faze apresentação do desfile. E agora,q UEM 

que fez a apresentação desse desfile? Uma pessoa totalmente de fora. Inclusive uma pessoa que fez 

o desfile anteriormente, pra nós, que foi o senhor Cezar, dos quais criticaram ele na nossa 

Administração, ele nunca foi contra nada no nosso Município. Pelo contrário, desde que ele pisou no 

Capão do Cipó, ele ajudou. Agora, esse que tai não! esse que tai, que é chefe de gabinete, que fez a 

apresentação, esse já...já tem...olha, tem coisas ruins dele aí. Denuncias, coisa assim que não queria 

a rádio. Por quê? Então me botam um cara desses, com tantas pessoas boas que nós temos no 

nosso Município, dentro da Administração, que tinham condições. Presidente, também quero falar 

aqui dos Melhores do Ano. Sábado eu tive o prazer de participar do Melhores do Ano, lá do Expresso 

Ilustrado, em Santiago, dos quais fiquei chocado do nosso Executivo, de nenhum representante do 

nosso Município. Então, então não paguem. Por que a gente sabe que tem um custo nesse troféis. 

Agora, pagaram. Certamente a Prefeitura pagou em torno de quase dois mil reais pra recebe troféu do 

asfalto e da banda, e não foram receber. Mas lá estávamos nós, vereadora Regina, vereador Jairo. 

Dos quais fomos convidados e não deixamos o nosso Município passar vergonha. recebemos o 

troféu, os troféis. Está aqui, nós queremos entregar ao presidente desta Casa, para que ele 

entregi8ue ao nosso Executivo. E dizer que, por mais oposição que nós semos, nós sempre 

defendemos o Capão do Cipó. Muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

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

que faiz presente, seu Valdir, companheiro Claimar, meu amigo Maurinho, demais vereador e os 

nossos ouvintes da 87.9, o meu boa noite a todos. Senhor presidente eu quero aqui, rapidamente, por 

que, os cara me cobraram hoje, o portão que dá acesso a Secretaria de Assistência Social, faiz um 

meis que tá trancado, o prefeito chaveou e não deu a chave nem pro secretário mais? O vice-prefeito 

pediu a chave e ele não deu. Se o resto das porta é tudo escancarada no...dos portão, é dia e noite, 
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por que que trancaram aquela porta? Será que tem alguém que faiz sacanagem na Assistência 

Social, ou não confia nas pessoa que trabalham ali? As pessoa tem que faz a volta, que tem um 

portão que dá acesso, tá trancado, faiz um meis. Isso não sei porquê. estrada dos assentamento não 

dá nem pra fala, é uma vergonha total. tem um pontilhãozinho ali no Antenor, o Malheiro me disse: 

“Pode dizer, Jaques, se eu estoura um pneu, que vale, hoje, um pneu duma camionete uns 

setecentos, oitocentos reais, eu vou pega ga...diesel e vou bota fogo na ponte!” É prego, é tudo 

quebrado. É uma vergonha! por que, arrécem não sei qual é o vereador que falou, não sei se foi o 

Antonio, é...contrata caminhões. Quanto veio...oitocentos e quatro mil pra arruma as estrada do 

Tibúrcio, do Entre Rios, tinha caminhão duma empresa. Só que daí os caminhão do Município, em vez 

de arruma as estrada nossa, que não tava nesse orçamento, não. Tavam junto com a empresa lá 

puxando pedra, não sei porquê. por que, no mínimo, algum troco descontava em cima. Quebraram 

tudo nossos caminhão. Por que a verdade é essa. Chegou um caminhão do Ministério de Agricultura, 

que tá nas Obra. tomara que façam um bom uso desse caminhão. Mas, essa é a verdade! O pontilhão 

do passo da Areia tá quebrado, também. Tem um buraco, não sei qual é o vereador que falou. A dona 

Juraci, ali do assentamento, me ligou. Eles prometeram de aumenta o bueiro em dois pedaço. Tem 

pedra lá, e ela disse que dá a pedra pra bota na estrada dela. Se na...por que prometeram, se não 

colocarem pedra, daí ela sabe aonde que ela vai cobra das pedra cupim que ela deu quando foi pra 

bota no asfalto ali, que foram lá tira dela. Ela disse: “Pode dize meu nome!” Por que se prometem, 

cumpra! Não fique prometendo. Que nenhuma pessoa pede nada se tive estrada. Transporte escolar 

é obrigado, por que vem dinheiro de fora, se tive um aluno. E quando precisa da saúde? Nenhum 

produtor sai do interior reclama pra ninguém, se tá bão isso. Agora, se tá ruim, todo mundo reclama. E 

reclama com razão. Eu queria também, aqui, o Jair e o dada pediram, encarecidamente, que tampe 

os valo da rede de água na propriedade deles, que nem aveia eles puderam planta, que tá, até hoje, 

aberta. Faiz uns oito meis que eu falei, tá lá os valo. Entra água e vai lá na casa deles. Eles me disse: 

“Pede isso, por que eu não tenho o que faze!” O seu Artidor, também, me pediu domingo, só que ele 

me disse assim ó, vai faze três ano, foram uma veis e fizeram um tapa-buraco. Mas se é pra entra 

com patrola, se não bota pedra, que nem bote. Lá, principalmente, na propriedade dele, que não tem 

como ele saí mais. Então é, eu fico até preocupado. Eu queria sabe o seguinte da Secretaria de 

Saúde. Uma pessoa me ligou e disse que se precisa ele vem ali. A esposa dele tava ontem ali, diz 

que pegou ficha, marcou uma ficha, e chegou lá não tinha mais. E diz que não tinha ninguém, que só 

chamavam gente. Tem...diz que agendaram por telefone. Eu primeiro...inté eu fico preocupado, será 

que as pessoas que vem ali não tem o direito? Arguém agenda por telefone, consulta? Então é...é as 

pessoas esperando, simplesmente chegava os outros já tinham a ficha no número primeiro do que 

ela. E ele disse que ele vem ali e traiz dize quem é o nome. Saúde, eu falei, eu vou dá os parabéns 

pro pessoal do desfile. Eu acho que tão todos de parabéns as Entidade, colégio, CTG e 

representante. Uma coisa eu fiquei triste, que criticavam e falavam do no...por que que não nosso 

maquinário ter desfilado, nossos carro, nosso ônibus. Mas vão mostra o que, meu Deus? Tá tudo 

quebrado! Principalmente nas Obras, tinha que arruma um guincho pra vim guinchando tudo e traze 
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um de arrasto no outro. Na Saúde, daí as duas ambulância e a Ducato, que ia anda. Por que o povão 

do interior não sabe, as veiz, que tá quebrado. Antigamente desfilavam e mostravam: “Opa, tá 

funcionando!” Agora, ninguém sabe. Por exemplo o carro, tem o Citroen do prefeito e o da Assistência 

Social, que é o pau pra toda obra ali. O resto tá tudo guinchado lá atrais. Me provem o contrário! Retro 

não tem nenhuma funcionando. A carregadeira tá quebrada. Patrola vai faze aniversário num 

Município, fora do Município. Eu, se fosse eu, eu já tinha dado um jeito de bota fogo naquilo, por que 

não presta mais mesmo. A hora que vocês monta uma coisa vai estoura outra. Aquelas manga, tudo 

quebrada. A verdade é essa! Meu muito obrigado, devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM, Líder de Governo PP: Presidente, colegas vereadores, depois de ouvir o 

colega Jaques sobrou pouca coisa, né?Mas tem coisa boa:a banda, o almoço do ginásio, pra todos os 

alunos.Grupo de danças que eu não falei antes.O concurso com oitocentos e setenta e seis pessoas, 

que não sai, todo mundo falando que não saía e que não sei o que, sucesso.Não voltaram no meio do 

caminho.Estrada ruim, amigo Serjão, sempre tivemos estradas ruins.Mas pelo menos hoje, lá do 

Carovi, tu vai aonde quiser de moto.Ou uma carreta saí carregada lá, pro asfalto e vai pro 

mundo.Precisamos iluminação pública lá no Carovi, ta mal de luz lá.Isso realmente precisa, 

Sergio.Érico, duas explicações...aliás, um parabéns e umas...uma...um questionamento pra você: 

Presidente do PMDB, um jovem, parabéns.Tomara que você não traga nenhum ranço junto, 

né?Desse partido, é...que era governado e tutorado e...né?Então que você...uma alma nova, uma vida 

nova dentro do partido.Parabéns a você, e que conduza ai, com a su...sobriedade e com a seriedade 

que você tem, e principalmente, com a inteligência que você tem.Questão dos secretários, você fez 

um cálculo aqui de seiscentos mil em dois anos e  nove meses.Eu acho que, se nós tivéssemos  

pensado isso, desde o início, desde o primeiro ano, só com quatro secretários.Você analisa oito anos, 

tirando três de secretários...isso como dizia meu pai: “Dava uma gibeada de dinheiro”, né? Esse 

município seria outra cara.Então, pelo menos aquelas parte, bata no peito, né?E vamos assim: “ 

deveríamos ter feito essa parte”.É...Jaques, quando você faz as...você tem muita propriedade do que 

você fala, e eu concordo em algumas situações que você colocou hoje.Só que também  já recebemos 

máquinas que se fossemos mostrar, Jaques, não sei como é que seria.Eu continuo acreditando nas 

pessoas, e achando...por que nem tudo é...nem tudo está perdido.Temos muitas coisas boas 

acontecendo no nosso município.Teve uma pessoa que fazia dezenove anos que não vinha no Capão 

do Cipó, no desfile estava aqui.E ele disse assim pra mim: “ Tchê, quando eu parei na frente da 

escola...” Não tinha o ginásio ainda, ele disse que na época só tinha escolinha lá.Dezesseis dezenove 

anos...Ele disse que ele praticamente: “Mas será que eu cheguei no lugar certo?”Eu disse: “Esse é o 

nosso município”.Quantos anos, nove anos, não...dez anos e sete meses, nove meses, né?Então 

você imagina daqui a vinte anos.Muito obrigado presidente, e devolvo a palavra à 

Mesa.VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Eu esqueci duas coisas: 

primeiro, a...das professoras da organização do desfile: quero a...parabenizá-las a todas.Por que 

quem tava ali no palanque via ela, puxando as crianças, organizando, adequando de forma de o povo 

gostasse.E esqueci de...deixei pra agora, quero dizer, de dar os parabéns pro meu colega Érico, que 
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foi escolhido domingo, o presidente do PMDB.Desejo, como eu falei domingo, um ótimo trabalho pra 

você Érico.A...me preocupo com o que tu falastes antes aqui, da...do orçamento do município, da 

folha de pagamento.E o meu medo, que o ano que vem essa folha aumente, já que é um ano atípico, 

um ano eleitoral.E a gente como verea...nós como vereadores, a gente tem que fiscalizar muito 

isso.da patrola lá do Carovi que t lá, desde janeiro.Isso é uma vergonha!Por que aquilo é um bem 

público, vale dinheiro, né?A prefeitura no mínimo tinha que ter recolhido ela, pra não deixar no tempo, 

e colocado ali no galpão.Eu acho que o prefeito Osvaldo Froner, ele não está a par de tudo o que está 

acontecendo em...nas secretarias.Por que muitas vezes a gente fala pra ele e a primeira coisa que ele 

diz: “Eu não sei.”Não sabia.Então, vou dizer de novo, que ele que sente com seus secretariados, e 

converse para sabe como estão andando as secretarias.Que que tão fazendo, quanto que tão 

gastando.Aonde tão colocando o dinheiro.Se tão sendo atendido os pedidos do...do povo, que pagam 

o nosso salário.Era isso e eu devolvo  a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente, voltando aqui damente...rapidamente esses dois 

minutos.E quero dizer...agradecer aos colegas pela saudação do par...Assumimos a presidência do 

PMDB, e te quero confessar, o meu amigo Rodolfo, sem diferenças políticas é claro, que...Mas eu 

tenho que confessar uma coisa: E...os senhor todos me conhecem, a minha forma de trabalhar, a 

minha forma de conduzir.E devo isso à três pessoas.Que eu aprendi assim, aprendi pelo um por 

conviver na Câmara.Outro por conviver em casa.Outro por conviver na prefeitura.A gente trabalhando 

junto, a gente pega algumas influências.Uma é o meu pai, aprendi a fazer política, através 

dele.Engatinhando já saia fazendo política.Outra aqui na Câmara que tem um exemplo, e maneira de 

trabalhar, não...hoje é o meu segundo vice-presidente, é o colega Alcides Meneghini.E lá no 

Executivo, aprendi a ser governo.Aprendi a ser...Hoje...Observando ele administrar... o seu Serafim 

Rosado.São essas três pessoas, que eu montei a minha base básica bem dizer, formação.E além da 

população, no interior, a base do meu partido.Aquela simplicidade do povo, independente de partido 

político, de conviver, de trabalhar.Eu tenho a política, senhores, como um sacrifício, e como um dever 

de todo o cidadão.Hoje...Esses dias atrás eu bati, e forçava a população a se filiarem nos 

partidos.Independente do PMDB, do PDT e do PT ou do PP.É importante a comunidade vir, e entrar 

nos partidos políticos.Para cobrar, participar  e debater.Eu tenho...sempre digo um ditado: “Quando os 

bons se omitem , os maus começam a prevalecer”.A política é em estar político.A política não pode 

ser uma profissão, e sim o sacrifício que tu faz pela tua comunidade, e pelo teu município.Essa é 

nossa forma de trabalhar.E vamo tentar sempre, acima de tudo, diálogo  uns com os outros.Esse é a 

nossa missão, acho que como legislador e como cidadão.Obrigado presidente. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu volto rapidamente aqui a esta tribuna rapidamente, 

senhor presidente.Esqueci, não deu tempo nos meus cinco minuto.Peço patrolamento, não até um 

patrolamento, encascalhamento nas e...na estrada aqui que dá acesso ao seu Orique, seu Ataíde, seu 

Jordão, seu Zé e demais moradores daquela comunidade aqui, logo aqui, nas casa populares ali.As 

famílias estão passando por necessidade, até mesmo  transporte escolar, eu acho que deve chegar 

até as residências lá.Também eu estive reunido com o Secretário do Meio Ambiente, conversando 
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sobre a rede de água lá do Lori e da dona Lucinéia.Secretário de Meio Ambiente colocaste pra mim 

que tá tomando as devidas providência.E vai se dado início a...água lá do Lori e da dona Lucinéia, 

né?Eu aqui g...realmente eu, desconcordo com a palavra do meu colega e vereador Jaques quando 

ele disse juntá tudo e bota fogo.É patrimônio público, então vamos juntar tudo e vamos vender, né 

vereador Ibanez?Ou vamos fazer uma venda e comprar novos e...é maquinário pra Prefeitura.Nós 

coloca fogo não concordo colega né?É dinheiro público isso aí, não podemos.Mas então, deixo o meu 

abraço e até terça que vem, se Deus quiser.E digo ao vereador Érico ali, é mérito seu, tudo as 

conquista que o senhor tem na vida, vereador, ninguém lhe ensinou se não foi o seu pai, o mundo e 

Deus que te colocaste no mundo.Muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ GARCIA, 

Líder de Bancada PP: Eu quero aqui, primeiramente, senhor presidente, é...aproveitar essa 

oportunidade de agradecer ao meu colega Érico.Não me pronunciei no meu tempo que tive aqui 

antes.Desejar, a frente desse belo partido, vereador Érico, que o senhor tenha sucesso, que o senhor 

tem competência pra exercer o cargo que o senhor...de presidente desse partido.tenho certeza, que é  

mentalidade novas, ideias novas que Capão do Cipó precisa.Isso é o meu pensamento.Que...e o 

senhor sabe, que tem uma grande oportunidade na mão de fazer uma grande diferença nesse Capão 

do Cipó, isso que eu tenho a dizer.E sucesso na sua caminhada.Vereador Jaques, eu em partes 

concordo com o seu pronunciamento, sim, concordo.Tem coisas que tem...como o senhor citou lá do 

Carovi, é.Ma tem muita coisa boa no Capão do Cipó.Inclusive quero citar aos colegas que  recebi a 

visita de um casal de Bento Gonçalves que chegou pra conhecer, pra ver onde ficava Capão do Cipó, 

que veio fazer o concurso.E na  volta, voltaram a minha casa, e as palavra que eu ouvi vou dizer a 

vocês.Que ficaram maravilhado pelo município, do terceiro mandato que é Capão do Cipó.Diz eles, 

que já passaram em outras cidades na  serra Gaúcha, que não tem o potencial e a organização que ta 

ficando o nosso município.Então a gente fica feliz quando falam de bem  do que é da gente né?E que  

levam uma boa men... ideia, mensagem  do Capão do Cipó.E mais uma coisa, o concurso.Realmente, 

todo mundo fala bem .E realmente não era isso que muitos fariam aqui nessa casa né?Mas que foi 

um sucesso foi, e eu acho que a comunidade do Capão do Cipó ta de parabéns quem ganha é o povo 

Cipoense.Muito obrigado meu presidente e até terça que vem.Devolvo a palavra a Mesa.  

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Eu ia fala aqui também, os outros 

colegas já falaram.Do desfile que não apareceu o nosso maquinário.Realmente, não quiseram 

mostrar pro povo, o que é do povo.A máquinas é do povo cipoense.O que esta acontecendo  o povo 

deve saber.Mas, deve ter ficado perplexo, por que pela  primeira vez não está na avenida o 

maquinário que é do povo.Também senhor presidente, foram cobrar uma pessoa, não.Não estou 

criticando as pessoas que tem a sua  competência, que tão na responsabilidade de cobrar q que 

estão lá no setor de ICM de fiscalização de irem cobrar, é a função deles.O que me  preocupa é o 

seguinte: foram cobrar o milho que está em divida ativa.Aí chegaram, a pessoa disse: Olha eu to até 

hoje, esperando o trator que eu me inscrevi na agricultura não foi até hoje.O milho tá aqui, pode levar 

o milho.Faz um ano que ele espera trator, não foi preparar  terra, e o milho tá lá.Não cobrem essa 

pessoa, recebam o milha de novo.Viagem à Brasília: Nobre presidente, foi tudo água a baixo.Viagens 
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e viagens e viagens à Brasília.E agora a gente vê, que foi tudo em vão.Quando precisava um 

documento, podia mandar por sedex ou entrar no sistema aí e enviar online, não foi.Então Pra quê 

tanta viagem à Brasília, se agora tá tudo indo água a baixo.Então senhor presidente, eu quero assim, 

que o nobre colega Antônio, também falou aqui ó: Melhorar a qualidade de vida dos assentados.Mas 

colega Antônio, é bem simples: vá amanhã no seu prefeito e diga à  ele que cumpra o plano de 

governo.Cadê as vacas de leite que ele prometeu pra bacia leiteira que tá no plano de governo?Muito 

obrigado, até  a próxima sessão,grande abraço a todos os ouvintes da Cipoense FM. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Senhor presidente, eu posso até ter 

me expressado mal de queimá.Ma tão queimando o dinheiro do público, e todo o patrimônio 

estourado no tempo.Se não, me provem o contrário.Me provem o contrário!Tu arruma uma coisa 

estraga outra.Faz um ano quem tem maquinário que trabaiá em lavoura sabe disso.O sol termina o 

que...não...deixa essa coisas na chuva.Eu quero da os parabéns do concurso.O concurso foi bom, 

mas eu fiz uma média.Dos oitocentos e setenta e seis pessoas que se inscreveram a sessenta reais, 

o município arrecado cinqüenta e dois mil quinhentos e sessenta.A sessenta!E dexa o resto de 

fora.Gastou uns vinte sobrou uns vinte, dá pra arrumar uma máquina pra trabaiá.Dá!Outra minha 

preocupação, do baile.Eu vou avisar o pessoal do baile, da nossa rádio.Roberto, eu acho que como 

essa rádio não saiu do papel, por causa da denúncia do chefe de gabinete que tá aí.E hoje ele tá se 

gloriando com o dinheiro público do nosso município.Se não fosse essa rádia muita coisa no 

município ninguém sabia.E ele foi um que entrou na justiça, e ele...me provem o contrário, ele e a 

Verdes Pampa, ele entrou por que trabalhava ganhava uns troquinho lá na Verdes Pampa.Essa é a 

verdade!SE não nossa rádio tava bombando  já aí, dia e noite.Eu quero só fala rapi...Érico, meus 

parabéns pelo teu...presidente do PMDB, a LDO que tá aqui pra nóis desmancha,Vereador tem que 

desmancha e ver essa LDO o jeito que tá.Agricultura trezentos mil, vão fazer o quê?Pra Assistência 

Social duzentos mil, pro ano.Como é que quinhentos e cem mil, só a folha de pagamento.Só que o 

orçamento do ano que vem, pra funcionário.A folha de pagamento seis milhões e oitenta e cinco mil 

seiscentos e oitenta e seis reais com quarenta e seis centavos.Imagine, se a arrecadação a média vai 

ser doze milhões.Onze setecentos e vinte e oito, se não me engano.É uma coisa assim, imagina, seis 

e oitenta e cinco mil a folha.Dai o...vão fazer o quê, tem que ter duzentos mil na Agricultura, na 

Assistência Social, na Agricultura e na Secretaria de Meio Ambiente o resto que se...Meu muito 

obrigado devolvo a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: CONVITE, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, para o 4º Encontro do Aposentado Rural, na comunidade de 

Vila Branca, interior de Santiago, dia 1º de outubro, com início às 09:00 horas. CONVITE, do 

Ministério Profético Comunidade Evangélica, para inauguração da Sede da Igreja, na Avenida 

Tancredo neves, 828, a realizar-se no dia 1º de outubro de 2011, às 18:30 horas. CONVITE, do 

Ministério Profético Comunidade Evangélica, para o 4º Encontro com Deus, dia 1º de outubro de 

2011, a partir das 19:30 horas, no CTG General Gumercindo Saraiva. OF. Nº. 168/2011, enviando 

Projeto de Lei 055/2011. PROJETO DE LEI 055/2011, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as 



0556 

 

Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2012, e dá outras providências”. OF. 

71/2011, da Secretaria de Saúde, solicitando empréstimo do Plenário para audiência pública para 

aprovação do relatório de gestão, parte financeira e descritiva do semestre de 2011, a realizar-se no 

dia 28 de setembro de 2011, às 09:30 horas. OFÍCIO 038/2011, da Secretaria de Administração, 

enviando Projetos de Lei 056/2011 e 057/2011. PROJETO DE LEI 056/2011, do Poder Executivo, que 

“Concede gratificação aos membros da Comissão de Licitações e dá outras providências”. PROJETO 

DE LEI 057/2011, do Poder Executivo, que “Altera o anexo IV quadro dos cargos em comissão e 

funções gratificadas da Lei Municipal nº 195 de 16 de março de 2005,  e dá outras providências”. 

MOÇÃO 021/2011, dos vereadores aos familiares de José Luiz Lunardi Nunes. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO 021/2011, dos vereadores aos familiares 

de José Luiz Lunardi Nunes, aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente avisa sobre a 

palestra sobre agricultura a ser realizada pela Câmara de Vereadores para o pequeno produtor, sobre 

plantio, ervas daninhas, e para o pequeno produtor acompanhar a produtividade, ministrada pelo 

senhor Schineider, no CTG Gumercindo Saraiva. E avisa que a provável data será na quinta-feira, dia 

06 de outubro, a qual irá confirmar. E que o prefeito municipal confirmou transporte das localidades do 

interior. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 04/10/2011, 

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, 27 de setembro de 2011. 

 

 


