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ATA N° 38/2011 (Ordinária) 

          Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro 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 37/2011, da Sessão Ordinária do dia 11/10/2011, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente em exercício chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de 

seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quero 

cumprimentar aqui o senhor presidente. Colegas vereadores. Jurídico desta Casa. A Ana, A 

Valéria. Nosso diretor da 87.9, Roberto Cardoso. E todos os ouvinte, da 87 que após... As nove 

horas da noite estão ouvindo. Nós, os parlamentares aqui desta Casa municipal, trabalharem em 

prol da sociedade cipoense. Eu, andando ontem, portanto, e hoje. Eu me deparei com tantas 

angustia da sociedade, da população. Principalmente, nos assentamento. O pequeno produtor, 

vereador Érico. Insatisfeito com a patrulha agrícola. Me perdoe o Secretário Alacir, não estou aqui 

para lhe criticar. Mas, simpremente para falar o que a comunidade tem me procurado, e tem me 

dito: Vereador, o que que estão fazendo com a patrulha agrícola? Eu não pude pranta um pé de 

rama, não pude pranta uma pastage, pra colocar as minha vaquinha de leite, para tirar o sustento 

para minha família. Isso é triste e é vergonhoso pra uma secretaria de agricultura do município, do 

porte que nós temos. Temos cinco trator, gente. Vamo destina três trator para os assentamento e 

vamos ficar com dois, pra fazer o restante das nossas comunidades. Pro pequeno produtor. E aí 

me dizia muitas pessoas, que tem gente fazendo feno para a venda, senhor presidente. Isso é 

lamentavelmente, se não tá, se não é pra colocar na bacia leiteira. Me ouça prefeito Osvaldo 

Froner, vice-prefeito, secretários e tomamos ciências, do que está acontecendo com o nosso 

pequeno produtor. O abandono e o descaso está acontecendo pela secretaria. Pedimo, que haja 

uma licitação de patrola, de caminhões, para que nós possamos fazer as estradas do pequeno 

produtor. Principalmente do nossos assentamentos. Que é uma vergonha! Não poderia, eu estar 

aqui como parlamentar municipal, do partido progressista, sendo ao lado do prefeito municipal. Mas 

chegou um momento, que eu a partir de ontem, eu fiquei tão chateado e tão nervoso, que até 

amanheci meio doente hoje, gente. De tanta cobrança que tive, né? Pela população. E eu me 

encontrava aqui, senhor presidente, com o  Vardo, com o Faról, com o seu de Moura. Com o 

Sérginho, com o Antônio Linco, com o Mateus, com o Joel. E tem o Peráco e tem o Jandir. Todos 

do assentamento Nova Esperança. esperando a patrulha agrícola, gente. Isso é triste, né? Por que 

quando a gente qué pranta, como que nós vamos dar continuidade e sustentabilidade ao homem 
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do interior? Se a prefeitura não tomar ciência desses fatos, o que devemos fazer. Para o pequeno 

produtor. Nós temos que investir, de uma forma ou de outra, né? Hoje mesmo, sessenta mil reais 

seria para o fundo rotativo, né senhor presidente? Mas quantas vez eu cobrei aqui nesta Casa, o 

fundo rotativo? E até hoje, anda foi feito. Está se vencendo o ano de 2011. Estamos entrando no 

ano de 2012. Será que esse povo vai aguenta espera, até 2012? Doa em quem doer essas 

palavras. Mas eu estou aqui, pra defender a sociedade. Não estou aqui, como muitas vez foi deito 

nesta Casa, tapando o sol com a peneira. Jamais, gente! Estou aqui hoje, fazendo um desabafo, 

por que eu não aguentei mais, meu colega vereador Sérgio... É ... Ibanez. Enquanto as famílias 

lamentam, o que tá acontecendo. E isso é triste, gente. É triste. Não me interessa quem for. Eu 

quero aqui, senhor presidente, dizer que já está vencendo meu tempo de liderança, mas eu quero 

dizer aqui... E peço patrolamento e encascalhamento, para a dona Lucinéia e para o Lori. E que o 

Secretário de meio ambiente providencie a partir de amanhã, como ele mesmo colocou, que estará 

fazendo a medição da água da dona Lucinéia e do Lori, ali na Agropecuária Ijuí. Muito obrigado, e 

volto no meu tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O 

vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos ao vereador Ibanez Garcia dos Santos. 

Senhor presidente, colegas vereadores. Colega vereadora. Nosso jurídico. A nossa rádio, 87.9. 

Meu amigo Valdir. Esposo da nossa vereadora. Secretárias desta Casa. Boa noite à todos. Em 

primeiro lugar, eu tenho aqui, um agradecimento. Que o presidente do Clube Aliança, pediu que 

fizesse aqui. Em nome de toda a diretoria, à todos que ajudaram e que compareceram no baile, no 

sábado à noite. Então, em nome dele, agradece à todo o povo, que foi prestigiar o baile, e que 

ajudaram na organização do baile. Então, deixei aqui esse recado, que ele me pediu que eu fizesse 

esse agradecimento, em nome do... Da diretoria do clube. Também, tenho aqui... Peço que o 

Secretário de obras, o seu Luis Henrique Lima, que mande fazer a troca duma lâmpada em frente à 

escola Julio Biasi, e em frente ao nosso ginásio poliesportivo. E também, já, desde já agradeço, 

pela troca da lâmpada em frente a casa do seu Cecito, ali na Juvenal Garcia. Então, agradeço ao 

Secretário que, mandou fazer essa troca de lâmpada. Também, peço ao nosso Secretário de 

obras, que lá no Rosalino Cortes no Passo do Tibúrcio. E no Nildo Garcia, lá no Passo do Tibúrcio, 

que seje feito uma patrolada, ele me pediu que eu falasse. Então, vou falar. E que seje patrolado e 

passado o rolo, pra ficar em ótima condições aquela estrada lá, deles. Então, ele me pediu, e tá aí. 

Eu venho aqui até essa Casa, e coloco o que eles me pedem, e gente tem que falar porque a gente 

é pago com dinheiro do povo. Também, quero agradecer ao Secretário, pedi terça passada a 

estrada ali do seu Adilino, do Tigre até os eu Hélio lá. Ficou patrolada, então, agradeço ao 

Secretário também. E não podemos deixar, né , colega, presidente desta Casa, Jaques. Dia 15 de 

outubro, dia dos professores. Quero deixa aqui, um abraço, e que Deus abençoe à todos os 

professores da nossa escola. Do nosso município, e do nosso colega Rodolfo lá, que é professor. 

Leve essa mensagem a todos os professores da sua escola e do nosso município. Pelo seu dia 15 

que é o dia da professora e do professor. Então, e o resto dos meus minutos, cedo ao vereador 

Ibanez Garcia dos Santos. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): 
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Senhor presidente, Colegas vereadores. Colega vereadora. Comunidade, ouvintes da Cipoense 

FM, nossa saudação. Nosso presidente, hoje está tramitando aqui a LDO, lei de diretrizes 

orçamentárias. Lei essa, que programa o que nós vamos gastar, no ano de 2012. Aonde vamos 

gastar,e como vamos gastar. E nós, vínhamos debatendo isso hoje à tarde. E surgiu a 

possibilidade de nós pedirmos vistas, e prorrogarmos a tramitação desse projeto nessa Casa. E 

vou dizer por quê: Analisamos a secretaria de meio ambiente, o que tem nela orçado, ela somente 

tem condições pra custear a folha de pagamento. Ela não tem verba, pra exercer nenhuma 

atividade. Ou vem dinheiro do governo federal pra fazer projetos, ou ela fica parada. Parada, como 

diz no sentido, não tem nenhum projeto pra trabalhar com a comunidade. Então, surgiu esse 

movimento,d e nós começar a direcionar verbas, como é o caso também da assistência social. Que 

não tem condições... Muito pouco recurso, e muito trabalho pra ser feito. Então nesse sentido. Nós 

vamos prorrogar a LDO, aqui dentro desta Casa, e até pra ouvir a comunidade um pouco. Cada 

vereador, vai trazer uma sugestão pra nós colocarmos nas emendas. Mas via teu discurso, 

Antônio, e não pude deixar de analisar ele. O senhor é um progressista. Lutou por esse partido, 

lutou por este governo. E faz criticar do governo. E isso é importante, este é o papel do legislador. 

Isso até sirva de exemplo. Nós temos que levantar esse debate, de uma coisa Antônio. 

Independente de partido, que se chama: Eficiência do poder público do nosso município. Como é 

que está a avaliação dos cargos de confiança. Dos funcionários concursados, do prefeito, perante a 

comunidade? Na relação à prestação do serviço público. E eu tenho que levantar outro debate, 

quem viu o Nova Pauta, um grupo de estudantes do Instituto federal de São Vicente do Sul esteve 

em Curitiba. E os cara deram risada de nós, que quando falaram que aqui ainda na nossa região os 

cargos de confiança, eram escolhidos por critério político. Isso ocorre, não só em Capão do Cipó, 

como em outros municípios da região. O cargo... A qualificação técnica, ficava em segundo plano. 

E os cara,d eram risada da nossa cara e até acharam com pena de nós. E esse debate a gente tem 

que começar a levantar com a sociedade. Até que ponto, os cargos em comissão... E eu falo bem 

claro, independente de partido político. Se nós quisermos um município  decente, coerente, fazer 

valer a pena aquela luta dos que emanciparam o município, nós temos que começar a invocar e 

discutir os temas polêmicos. E nenhum partido gosta de fazer campanha, sem ter os chamados 

“CCS”, as promessas de cargo. Imagina se nós acabasse com isso? Ficar somente os concursados 

na prefeitura e o quadro de estagiários. Que o quadro de estagiários, é uma coisa importante aqui, 

fica até o registro. Por que o meio do nossos jovens, começar a pegar uma formação. Agora 

imagina como seria? Quanto nós economizaríamos? A exemplo: A mas precisaria um secretário. 

Precisa de um responsável, precisa sim. Nós em vez de criar um salário pra um secretário, nós 

criamos um FG. E esse seria escolhido, pelo um concursados. Entre os concursados do município, 

se escolheria um secretário habilitado. Aí vamos questionar: Ah, mas vai ter aquele que não vai ter 

condições. Exemplo da... Não vai ter qualificação, a exemplo da fazenda. Claro que há exceções. 

Os cargos técnicos. Mas eu tenho certeza, pessoal. E eu nada contra CC de governo A, ou CC de 

governo B. E eu analiso isso pela região. Uma maneira geral. nós temos que começar a mexer 
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nesses temas polêmicos. Se nós queremos um município decente, pro futuro, não pra nós! Que 

estamos aqui debatendo, não pro prefeito, mas sim pro futuro. Nós vamos ter que começar a 

discutir temas polêmicos. E o cargo... Os cargos de confiança, a eficiência do serviço público. 

Trabalhar com metas, tem que ser começado a discutir sobre esse debate. Era isso meu 

presidente, meu muito obrigado. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): O vereador 

fica com sete minutos e, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu dois minutos de seu tempo 

regimental. Quero aqui cumprimentar o presidente em exercício, vereador Jaques. Colegas 

vereadores, vereadora. Nosso procurador. Funcionárias. Seu Valdir. Sempre assíduo. Seu Cleimar. 

Por nos acompanhar nesse dia de hoje, aqui no poder legislativo. O seu Roberto, que também faiz, 

vai da fazer a transmissão, da Câmara a partir das nove horas aos ouvintes, da oitenta e 87.9. Eu 

quero aqui primeiramente, colegas vereadores, é... Trazer o debate, vereador Jardim, isso é bom,  

vereador Érico. Muito bom, meus parabéns pela sua palavra. Capão do Cipó merece mais e 

melhor, isso eu canso de falar nessa Casa. E vou terminar o meu mandato, não sei se vereador ou 

não. Pelo menos nesse pensamento, vereador Jardim, mas com a mesma postura e a mesma 

linha, que o dia que eu cheguei nesta casa eu disse que seria. E digo mais, vereador Jardim, eu 

vou mais longe ainda nas suas palavra. Que graças essas hora-máquina, vereador Jardim, o 

senhor lembra, juntamente com toda a nossa bancada. O senhor teve a ideia e a ideia foi levada ao 

prefeito municipal pra baixa a hora -máquinas, se não taria até o dia de hoje, vereador Jardim, 

pagando quarenta real hora-máquina pra fazer terra pra produtor rural. Isso é vergonha! Isso 

aconteceu, que o governo deveria ter a coragem de ter dito, em rádio e jornal. Que isto foi um 

mérito dos colegas vereadores, que foram naquela casa e reivindicaram junto à ele. Nunca 

ninguém disse, vereador Jardim, que o mérito foi desta bancada, que chegou pra ele e levou a 

reivindicação, sugerindo que baixasse pra vinte e cinco real a hora -máquinas, e isso aconteceu. E 

eu vou mais longe, vereador Jardim, por que... Não digo destinar três trator, vereador Jardim, mas 

um. Um que fosse pra atender os assentamento. Por que graças aos assentamentos,q eu hoje 

temo um município rico, próspero e emancipado. Nós dependemos dos assentamento. Mas como 

dependemos de outras regiões do município, colega Rodolfo. Dependemo do Carovi, do Entre 

Rios, dos Palharine. Da sede do município, Palmeiro, de Areias,de Progresso, Rincão dos Vargas. 

Claro que dependemo. Mas temos cinco patrulha agrícola, eu acho que dá bem pra fazer a fatia do 

pão pra todos. É a minha posição. Mas o governo deve saber o que tá fazendo. Ele deve saber. 

Também, colegas, hoje o projeto que chegou à essa Casa, também foi discutido. Meus parabéns 

aos colegas, que tiveram presente. Eu só lamento uma coisa na LDO: Quem mais deveria tá 

presente, presidente, não se encontrou presente nesta Casa. Eu acho que, o secretariado deveria 

tá em massa nessa Casa, pra discutir o interesse deles próprio. E eu vou pegar pareio, nenhum 

secretário se fez presente, pra discutir a LDO do Capão do Cipó. Mas que interesse cada um tá 

tendo pelo seu orçamento ou por algo mais? Pro Capão do Cipó? Nenhum, por que nenhum se fez 

presente. Eu lamento, que tenha um pensamento tão pequeno. Que poderiam ter um pensamento 

grande, de visão pro melhor, pra eles próprio, que são secretários, e não pra nós que somos 
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vereadores. Eu deixo aqui, olha, a minha tristeza. De não contar com nenhum secretário que 

deveria estar nessa Casa, vereador Diego, Jardim, Rodolfo. Quero mais aqui, colega, que tu 

colocou, vereador Érico, meus parabéns. E eu tenho o mesmo pensamento que tu pensa a respeito 

de cargo em comissão. Cargo em comissão, deveria ser escolhido por competência. E eu sempre 

disse, e vou continuar dizendo, só um município vai crescer, desenvolver ser rico e próspero, e 

invejável por outros se nós acaba coma politicagem. Menos político no governo e mais gente 

competente pra trabalhar. O daí que nós bota na cabeça, que nós queremos o melhor pro Capão 

do Cipó, nós temo que começar por aí. Se não, seremos sempre pequenos e olhado de outra 

forma. Por que não podemos sim, é... Colega Érico, pensar de outra forma se não for assim pra 

Capão do Cipó. É o meu pensamento, e tenho certeza que isso é unanimes,de todos os colegas 

vereador aqui nesta Casa. Também quero, colegas vereadores, em conversa hoje,essa manhã 

aqui na Câmara de Vereadores, com o  Secretário Alexandre. E eu  espero, vereador Jardim, que 

realmente as palavras dele  saia do papel, porque eu sou muito de falar nessa Casa, depois que eu 

vejo as obras pronta. Mas ele me disse nessa Casa, juntamente com o nosso procurador, ali na 

sala dele. Que vão  iniciar a rede de água do Lori. Vão iniciar a rede de água aqui do Paulinho 

Nascimento,q eu vai pro Lair, pro Ademir e toda a família ali do Ratão. E lá pro Jairo Rosado e do 

seu Orique e do seu Ataíde. Eu espero, realmente, que não vire o ano, que nós não chegue em 

janeiro numa estiagem de janeiro, fevereiro e a maioria das nossa famílias sem água. Que 

realmente as redes de água, seje concretizada, que saia do papel e atenda os interesses do... De 

muitos vereadores, dessas famílias que tão recebendo água de caminhão pipa. E faz muito tempo 

que vem sem água, não é de agora. Mas a solução tem que ser tomada. A solução tem que ser 

feito. Sobrou pra nós, não interessa temo que fazer a nossa parte. E nós não temo fazendo mais do 

que a nossa obrigação. Por que o dinheiro do contribuinte é dinheiro público, é dinheiro de 

impostos, é dinheiro de soja é dinheiro de leite, é dinheiro de mel. E é dinheiro que circula, seu 

Valdir, que o senhor paga os seus impostos do seu restaurante, da sua lanchonete. E do comércio 

de Capão do Cipó. Então, eu acho que o dinheiro volta mais é pro povo e tem que ser feito. 

Também, outro pedido que eu faço, hoje aqui nessa Casa, a respeito do convite que chegou do 

CRAS hoje pros vereador se fazer presente. Muitas vez criticam que o vereador não vai, não 

participa das entidades. Mas tem um ditado que diz, que os poderes são independentes, talvez. A 

câmara teje se tornando no Capão do Cipó, um poder independente, executivo e legislativo. Por 

que não dá pra admitir um convite chegar em cima da hora, os vereador foram convidado em cima 

da hora, muitos mora há mais de vinte e cinco quilometro da sede do município. Que mande pelo 

mesmo com dois dias de antecedência, os convite pra esta Casa pra ser divulgado aos nobres 

colegas vereadores. Presidente, meu muito obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente em exercício, vereador colega, 

Jaques. Vereadora. Munícipes que novamente nos honram com suas presenças. E, em especial à 

todos os ouvintes da 87.9, que nos ouvem as vinte e uma horas, transmissão aqui da Câmara de 

Capão do Cipó. Início, senhor presidente, parabenizando o dia quinze passado, pelo dia do 
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professor. E aqui nós temo, um representante, desta classe, aqui na nossa Câmara, o vereador 

Rodolfo. Também, senhor presidente, pelo dia do pintor, que as nossas obras, as nossas casas 

são embelezadas, através deste profissional. Também, hoje, o dia do médico, que sem ele, 

quantos de nós, der repente, não estaríamos aqui hoje. Então em especial, a dedicação especial, 

parabéns ao dia do médico. E sem deixar de relatar aqui também, que o protetor dos médicos é 

São Lucas. Um dos doze apóstolos, e que hoje é, também, dia de São Lucas. Quero aqui, 

parabenizar toda a diretoria do Clube Aliança, pelo baile com a banda Griffe e a Dejavou, no último 

sábado. E aqui pedir também, à secretaria de obras que arrume a estrada, que vaia te à HZ, lá no 

Passo do Tibúrcio. Mora o seu Sérgio lá, tem dois... Duas crianças que estudam, por diversas 

vezes a Kombi não pode descer lá pra pregar os alunos, por que a estrada está em péssimas 

condições. Precisa patrolar, precisa umas carginha de pedra, ele tem material lá, só que, até hoje 

não fizeram a estrada e diversas vezes as crianças perdem aula. Também, senhor presidente, dois 

ou três fatos acontecidos com a Kombi que trás os alunos, os universitários, do Carovi pra pegar o 

ônibus na sede do município, e leva o pessoal do ensino médio. Por causa de uma embreagem, 

esses dias quase todos se acidentaram. Então quero dizer assim, que... Se não fosse o motorista, 

poderia ter acontecido uma tragédia. Então vamo pedir assim ó, que quando tive um po... Um po... 

Um problema, pequeno num carro desses que transporta alunos, que transporta o nosso povo de 

Capão do Cipó, que resolvam o quanto antes, que não vão deixando pra depois,que pode 

acontecer uma tragédia mais pra frente. Também, senhor presidente, falando aqui na LDO: A LDO 

foi discutida hoje pelos colegas vereadores as quatorze horas, dos quais eu também me fiz 

presente. E achei importante a nossa discussão, por que os interessados não estavam aqui, como 

diz aqui o colega que me antecedeu, o Ibanez. Mas eu quero dizer que nós, os responsáveis por 

votar a LDO, nós estávamos aqui. Corrigindo algumas rubricas tirando alguma coisa que a gente 

acha que não vai ser ocupado como nós soubemos ai ó, foi deixado um valor bem significativo no 

fundo da agricultura. E porque que não foi utilizado este fundo da agricultura? Então, tem diversos 

setores padecendo por falta de recurso, vão pegar este recurso e vão jogar em outras rubricas, que 

podem ser utilizada, e bem usada pelo nosso povo, e isso vamos fazer. Nós estávamos aqui 

reunidos, todos os vereadores e achamos melhor. Nós temos ai a deficiência no DEMAC de um 

carro, nós temos também associação dos Palharine, que o nosso colega Ibanez, não colocou aqui. 

Mas, ele pediu... Não colocou na Tribuna, mas ele pediu que todos os vereadores se engajassem, 

por que o prefeito não cumpriu com a palavra, que foi de destinar um recurso pra associação de 

moradores, dos Palharines. Mas, pode ter certeza que se não for todo o valoi... O valor, a Câmara 

aqui vai destinar um valor bastante acentuado, que pode ser pelo menos um começo daquela 

associação de moradores lá do Rincão dos Palharines. Vai ser através, da Câmara de vereadores, 

que vai ser cumprido, as vezes, promessas de campanha que o executivo não cumpre. Mas, nós 

temos aqui, pra fazer esse mexe na LDO, e levar à todos os moradores de Capão do Cipó, para ser 

atendida as suas reivindicações. E na agricultura, colocou aqui, o nosso colega acho que foi o... O 

Érico. O... Antônio Jardim, do feno, tem moradores, tem pequenos produtores do nosso município 
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em Capão do Cipó, que não fizeram feno o ano passado. E de novo se repetiu esse ano que não 

fizeram. O que que está acontecendo com o maquinário da secretaria de agricultura de Capão do 

Cipó. Muito senhor presidente, devolvo a palavra à Mesa. O senhor Presidente em exercício passa 

os trabalhos da Mesa à 1ª secretária. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Senhor 

vereadora, senhora vereadoras. Ouvintes da 87.9. Meu boa noite ao Valdir. Ao Claimar, que 

sempre estão nos... E eles tão ali assistindo, e o pessoal mais tarde vai nos escutar. A runião que 

nós fizemos hoje de tarde da LDO, ta bem claro a preocupação do executivo, do secretário com o 

orçamento do município Capão do Cipó pro ano que vem. Nenhum participou. Eles sabem, que o 

salário deles ta garantido dentro de... No orçamento que fizeram, o resto que se dane, a verdade é 

essa. Nenhum secretário apareceu aqui, pra discutir o que que nóis tinha que fazer nas secretarias. 

Aqui tá os vereadores, que tavam de prova, eles sabem que o salário deles ta garantido, o resto, 

que se dane, a verdade é essa. Não são... Não foram capaz de sair aqui do... Da prefeitura, pra vim 

aqui na  Câmara discutir o orçamento de Capão do Cipó de 2012. Essa é a verdade. Água da Sepé 

Tiarajú: O prefeito faiz seis meis, eu tava junto, prometeu lá na Progresso que ia fazer uma rede 

nova de água, até hoje não compraram cano pra fazer a rede de água. A maioria da Sepé Tiarajú, 

quem mora aqui pra cima, não tem água. E ele prometeu lá pra uns quantos moradores, e não feiz. 

A água do Lori... Eu fui lá essa semana, acho que o Antônio falou, e o Ibanez, é uma vergonha. Mil 

real bota a água pro Lori. Que a licitação do cano é um pila o metro, de PVC aquele. Acho que ele 

não merece, por isso que não colocaram a água até hoje pra ele. Por que é pobre, de certo, a 

verdade é essa. E tem... E eu cruzei lá em baixo, tem um monte de árvore, no Elton Bruisman, que 

veio da secretaria lá de Santiago, pra planta numa pedreira dele que fizeram. Era pra arruma, e pra 

planta  e foi, o meio ambiente acionou ele na justiça, e tá lá as árvore e ta morrendo. E quem tem 

que plantar é a prefeitura, tá lá as árvores. Não sei quando que vão plantar, por que já passou o 

tempo de plantar árvore. Faz uns três mês que tá lá, as árvores. Não sei o que tão fazendo?! Globe 

nos assentamentos, Antônio, não adianta falar. O que tu falou aqui, também me falaram pra mim 

falar hoje. Pega esses trator, e mande lá pros assentamentos. Por que quando tinha trator da 

patrulha agrícola, lá em baixo, a associação tocava, não tinha esse problema. Hoje tem cinco trator, 

e ta aí o problema. Não fazem hora pro... Nunca conseguem plantar um pé de rama de mandioca 

no tempo certo, um pé de milho... Tem gente plantando milho agora! Os milho tinha que tá grande 

meu Deus! Não sei... E esse dinheiro desses trator, não é nenhum pila do município, tudo do 

governo federal que veio. É tudo emenda de deputado. Que veio pra ajudar os produtor, não pra 

ficar estocado no pátio da prefeitura ali. Mais... Querendo mais museu do que já tem ali? A verdade 

é essa. E estrada não se fala mais, é uma vergonha. Eu vi no assentamento. Inté que o Secretário, 

desça amanhã ande... Aqui logo que desce a baixo do seu Nelmir, quebrou um bueiro no meio da 

estrada, abriu um buraco no meio. Afundou. Se cair uma roda duma moto ali ó, ou dum carro 

pequeno, um carro... Que um ônibus, um caminhão cruza. Mas bem certinha, tá... Quebrou no meio 

da estrada, aonde que cruza a reto. Quem vem de baixo. Tá ali. É simples, vai e traga aquele 

bueiro quebrado que resolve o problema. Tem uma panela... Uma roda de moto, Deus o livre o 
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trosso cair ali. Logo que desce aqui pro assentamento. Transporte escolar: Hoje eu me indignei. A 

filha do Secretário da Fazenda, ela tem que ir no transporte. Ela vai com outro por causa que tem 

amiga no outro transporte. O motorista teve que pegar um aluno, por que do outro transporte, não 

sei de quem aí dum particular, quebrou. E ele teve que buscar o aluno, e ele foi por outra rua. Ela 

simplesmente tava esperando ele, quando o outro transporte foi... E ela não foi com quem que ela 

tinha que ir, o Secretário da Fazenda fez o quê? Por que era filha dele, pegou o carro da secretaria 

de fiscalização, o uno. Um CC, que era o Protásio, e mandou levar a fia dele lá por que perdeu o 

ônibus, por que tinha que ir no outro e não era daquele que ele queria ir. Agora se fosse um pobre, 

coitado, que perdesse o... Alguém perdesse as vez por um problema ou outro, as vez... Que é 

longe,  e que tinha prova, podia ligar mil vez que não ia levar. Ha, mas agora era a fia do 

Secretário, pegasse o carro dele e levasse então. Se já tinha um transporte, levando os alunos, por 

que que os outros todos foram, só ela que não? Vem pegar o carro da prefeitura e levar lá, mais 

um gasto. Meu muito obrigado, e devorvo a palavra à Mesa. O senhor presidente em exercício 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Senhor 

presidente, colegas vereadores, colega, nossa colega vereadora. Seu Valdir. Claimar. E vocês, que 

estão em casa comodamente em casa nos escutando, através da nossa rádio Cipoense FM. E 

Roberto, já quero que a partir de hoje, Roberto, você nos eu programa divulgue a entrega de notas 

que acontece amanhã a partir das três horas da tarde, lá na minha escola. Tamo um pouco... Há 

uns quinze dias atrasado, mas em função do feriado, semana farroupilha. A recém agora que ficou 

pronto, quem faltou testes. Então, vocês que estão em casa, que tem filhos na nossa escola, 

amanhã o transporte estará levando os alunos para a entrega de notas do segundo trimestre. É... 

Os colegas que me antecederam, somente o Jairo colocou sobre o dia do médico. Eu tenho um 

genro que é médico, e eu acho que assim como professor, Jairo, eu vou te agradecer pela menção 

que você fez no meu dia, do dia dos professores. E saudar os que estão em casa,o médico é muito 

importante também. E especificamente, vamos dizer o nome do médico aqui, o doutor Antônio aqui 

no Capão do Cipó. Antônio, se você está nos escutando, você é um grande sujeito, você é um 

grande médico. Parabéns pra você. São tantos assuntos... É... Colega Jaques: É, essa parte do 

transporte, do carro que você colocou. Eu também vi a chegada hoje lá, e não concordo. Certo? 

Então, fica expressa a minha opinião, conversei com o prefeito e certamente o prefeito já deve ter  

encontrado o Secretário que fez isso. Tá? Então, são posições que eu não concordo. Tá bom? 

Com relação as estradas: Vou ter que usar o meu tempo que são muitos assuntos, e aí não vou 

chegar os três minutos, né? Eu tive no domingo passado, no Sábado e no domingo... Sábado de 

noite e domingo, em Cerro Largo, October Fest missões, décima sétima edição. E domingo, na 

volta eu vim por... Pelo município onde eu nasci, o Rolador. Cerro Largo, Rolador, São Luiz 

Gonzaga. E as estradas, Antônio, são trinta e oito quilômetros de Cerro Largo passando pelo 

Rolador à São Luiz. Se nós dermos... Dermos uma nota cinco pra nossas estradas, e eu vou pegar 

o Carovi que eu conheço, lá nós temos que dar menos cinco. Isso... E é uma estrada que liga, três 

municípios: Cerro Largo, Rolador e São Luiz. Uma região tão produtiva, quanto a nossa. Então, 
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pelo que eu conheço, que eu ando. As nossas estradas são muito melhores! Conversando com a 

Secretária da Saúde, e ontem vendo na televisão. A quantia de atendimentos, a quantia de 

pacientes que são atendidos. O Antônio esses dias, chegou no Carovi tinha dezoito pacientes. Ele 

gentilmente, atendeu todos os pacientes. Então, há de se saldar e exaltar, quem faz esse trabalho. 

Eu agradeço... E a colega, Regina, esteve a frente da secretaria, não é fácil. E ela há de concordar. 

Não é fácil. E a Lisiana, ta conseguindo tirar de letra, esse trabalho. Questão da politicagem, 

colocada aqui, dos CCs: O governo Tarso quando começou agora no início do ano, colega Jaques, 

criou trezentos novos cargos. O governo federal tem duzentos e cinquenta mil CCs. Duzentos e 

cinquenta mil CCs. Né? Eu até não contei aqui no Capão do Cipó, mas eu... Já vinha de oito anos,e 

continuamos aqui. Então, é... Se vocês me perguntarem aminha opinião, eu também sou contra 

desse jeito. Agora, nós estamos administrando, quem trabalhou aqui durante oito anos. Fez o 

melhor que pôde. Os que estão aqui, também estão fazendo o melhor que é... Que podem. 

Certamente. Quanto  à palavra “padecer”,  que setores da prefeitura padecendo. Eu lembro no 

governo... Já estou encerrando senhor presidente. Eu lembro no governo passado, em outros 

tempos e em outros governos, que... Nas outras prefeituras, que em outubro as prefeituras 

poderiam fechar as portas. Isso aconteceu aqui também, e a gente sabe. Mas tem mais assuntos, e 

eu retorno, depois no meu tempo de liderança. Obrigado. VEREADORA REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Boa noite senhor presidente, colega Jaques, nosso verea... Nosso 

presidente m exercício, na noite de hoje. meus colegas vereadores. Boa noite em especial, aos 

ouvintes da 87.9. A... Em primeiro lugar vou começar minha manifestação assim: Eu concordo 

contigo, colega Rodolfo, a... Que as estradas lá de Cerro Largo, são realmente piores que as nossa 

aqui. Agora eu te digo assim ó: Eu quero saber das nossas estradas, do meu município. Os outros, 

são os outros pra mim. Então, vamos comparar com as que estão melhor que o nosso município, 

então. Tu sempre compara com quem tá pior que nós. E Cerro Largo, a arrecadação deles é bem 

menor que a nossa, bem menor que a nossa, Cerro Largo. Anahm. Tem um amigo meu que 

trabalha na prefeitura lá, possa... Posso até ligar, e trazer semana que vem o orçamento de lá. A... 

Também quero falar sobre os brinquedos no ginásio, hoje á tarde, depois da reunião aqui eu fui lá 

participar. Quero dar os parabéns, ao grupo lá do cachorro- quente: A Graziane, a Graziele, o 

Gilberto que é o coordenador. A Gabiane, a Vanessa, a Franciele, o David, o Rodrigo, o Émerson e 

a Sabrina. Parabéns à vocês, do grupo pró jovem, que tá funcionando, tá dando... Participou, 

ajudou e colaborou. Um abração também, pras gurias do PIM, que estavam lá, só que vendendo 

refrigerantes. E à todos os professores. Só algumas mães se queixaram, e eu também achei 

assim... Da falta da organização, na hora dos brinquedos ali, a fila. Eu acho que muitas mães 

reclamaram, e um pouquinho com razão. Também, hoje o dia do médico, quero mandar um abraço 

pra Jornada, pelos eu dia. E como foi dito pelos colegas aqui antes que me sucederam... Que me 

antecederam, ele é muito importante aqui no nosso município. E eu sempre disse, que o Jornada é 

uma pessoa simples, ele entra na casa de qualquer pessoa aqui no Capão do Cipó, senta na mesa, 

conversa. Então, ele... Eu acho, de grande importância aqui pro nosso município. E hoje eu to 
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sentindo falta aqui do colega, Sérgio Seifert, por que ele ia colocar pra nós mais um recurso que o 

nosso município perdeu, por incompetência da prefeitura. Se eu não me engano, era... Tava ali 

conversando com o colega Jaques, era o frigorifico do peixe. Foi perdido por falta de 

documentação, também. Mas terça-feira que vem, o Sérgio vai falar. Que recurso... É mais um 

recurso que Capão do Cipó deixa de adquirir, deixa de receber por falta de documentação. O 

presidente em exercício aparteou a vereadora. A vereadora diz: Um milhão o colega Jaques, ta 

dizendo aqui. Então, é uma pena ver o nosso município. A gente sente bastante isso. E eu até 

conversei hoje, com o Juliano, o contador da prefeitura, que a vaga não é feita pra pessoa. A vaga 

existe, agora foi feito concurso, eu espero que o prefeito chame essas pessoas que passaram. E 

parece que passou em primeiro lugar de agente administrativo, uma pessoa que tava se formando 

em arquitetura. Por que eu acho que, essa vaga de projetos, tem que ser concursado. Pra ela... 

Sair a administração, entrar outro e essa pessoa, ficar... Continuar ali trabalhando. O nosso 

município é pequeno, tem que ter um setor que ande, que vá em busca do recurso. Sendo que teje 

só se dedicando à isso. Quero convidar em nome da ... Do DBV, pro baile dia vinte e dois, a partir 

das quatorze horas, no ginasião. A pedido então, do grupo, tá feito então o convite. Vocês... 

Gostaria que todas as pessoas participassem. E sobre a LDO, hoje: A... Nós desti... Tiramos alguns 

dinheiros destinamos para outros, não sei se o prefeito vaio aprovar, oque nós colocamos ali. Só 

que me indigna muito assim ó: Tem, na assistência social, que é o plantão social, que é pra casas 

esporádicas assim, tipo óculos alguma coisa assim. E eu sei de pessoas que a mais de seis 

meses, deixaram a receita de óculos ali na assistência social. Eu acho que se elas voltarem ali, são 

algumas pessoas que trabalham ali dentro. São capazes de nem mais achar, essas receitas. 

Então, prometem as coisas pras pessoas, são pessoas carentes, humildes. Que não sabem se 

impor, não sabem cobrar os seus direitos. E ainda no fundo acabam perdendo tudo os papéis. E 

sobre a saúde, eu acho que ela está bem, pode melhorar. Por que a saúde é assim ó: Como o 

Rodolfo falou, eu assumi a secretaria da saúde, é muito difícil sim, e tirando de letra. Eu não 

concordo muito com a Secretária está ,mas ela tá indo bem e pode melhorar isso é verdade. Era 

isso, e eu volto no meu tempo de liderança. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PP): O vereador não 

se fez presente. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Eu quero voltar aqui a 

esta Tribuna, dizer ao meu colega Erico, que realmente sou progressista,né colega? Lutei pelo 

partido, e luto pelo partido, mas não concordo de que maneira estão administrando. Eu sou um 

soldado do partido progressista ,e sou um lutador. Mas eu não concordo que maneira estão 

trabalhando. Esta é minha posição, Valdir. Sou do partido, mas não concordo. Eu acho muito 

importante nós discutir aqui, os interesse levar e continuar isso e muito importante, mas não esta 

vendo um dialogo aqui entre nós aqui e até mesmo o governo  Municipal, seria muito importante 

nós aqui ter um dialogo pra nós... Pudesse fazer. Se... E outra coisa senhor presidente, eu gostaria 

de falar aqui, o Secretario da Agricultura, me colocaste pra mim, que são vinte e seis mil reais de 

inadimprência na prefeitura. Da secretaria da agricultura. Inadimprência pra quem não sabe o que é 

inadimprência, é devedor. Mas se nós acha uma forma de nós tentar receber, mas não deixar de 
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fazer pelas famílias. Porque se nós não der o apoio pro pequeno produtor, pra plantar sua lavoura 

de milho, pra plantar sua lavoura de mandioca de que forma nós vamos sustentar o produtor, lá 

vereador Erico, de que forma nós vamos ajudar ele? Então esta questão de devedor pra mim não 

engulo, ache uma forma pacífica pra que possa ser pago, mas não deixar de fazer pro pequeno 

produtor. Isso e lamentável e duído no coração de quem sabe o que, que é pequeno produtor, 

porque eu sou pequeno produtor. E a vezes, muitas vesses não tem com que fazer se não 

depender de um vizinho meu, lá na comunidade do Entre Rios. Parabenizo aqui o dia do médico, 

Antonio, doutor herói, médico de Capão do Cipó, Antônio Jornada né ? Pelo dia do médico, né? E 

muito obrigado e volto se Deus quiser na terça feira que vem. Muito obrigado. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Bancada PP:  Eu quero aqui, meu colega Jardim, fazer das tuas 

palavras as minha. A gente veste uma camisa defende com a cara , mas a gente tem que cria 

vergonha de saber que é quem é que deu voto, que botou o vereador sentado nesta cadeira. É o 

mínimo que resta pra nós. Meu colega Rodolfo, eu não quero o exemplo do Estado e nem da 

República  pro Capão do Cipó, não. De politicagem de político. O meu exemplo citado aqui de 

políticos, que eu acho que o Governo menos politicagem e mais gente técnica. Eu penso desta 

forma, pra administrar certo órgãos do Governo. Técnicos, pessoas que tenham conhecimento do 

que tão fazendo é meu pensamento, mas claro o Governo e ele bota que quer e governa da forma 

que quer. Também quero reivindicar e agradecer ao Secretario de Obras, hoje ele me colocou pra 

mim que agilizou essa semana, acho  foi ontem ou sesta feira, com a Mercovel pra vir ali fazer o 

leilão dos veículos, agilizá-lo pelo Secretario Henrique de Obras meus parabéns pela iniciativa dele 

pra terminar com aquele museu de carro velho atrás da Prefeitura, então ele me colocou. Meus 

parabéns pela atitude que ele teve. Quero agradecer colega Diego, também,  pela cedência dos 

dois minutos cedido pela vossa pessoa. Também quero aqui um pedido que espalhe aqueles 

cascalho que botaram ali, ha messes em frente as casa popular, vereador Diego. Hoje me 

solicitaram. Também solicitaram vereador,  um abrigo escolar, foi pedido pelo senhor ali em frente 

as casas populares que as crianças ficam no sol. Criança pequena. É uma reivindicação do senhor 

temos apenas agilizando e pedindo encarecidamente, que  a secretaria de educação faça o 

serviço. Presidente, meu muito obrigado e até terça que vem. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Voltando a falar da LDO, dois mil reais destinados ao grupo de 

convivência do idoso. Tem condições para trabalhar um ano com o idoso em Capão do Cipó? Não 

tem! O mínimo, o mínimo teria que ser uns oito, dez mil. Auxílio ao estudante, aqui que o Jaques 

fez um ótimo projeto aí ó, vamos atualizar os valores, ta defasado. No meio ambiente, é brincadeira 

o recurso, né? Pra trabalhar uma secretaria com cem mil reais, não dá o salários do pessoal. Inda 

mais que tem que chamar um fiscal ambiental agora, né? Que passou no concurso. E lei, da hora- 

máquina, a lei existe. Eu vou fazer até, um desafio ao pessoal da administração: Copie o exemplo, 

lá de 2001, 2002, 2003, 2004, que lá estava como Secretário da Agricultura, o Neuso Batista. 

Depois de 2003, até final de 2004, tava eu assumindo aquela secretaria da agricultura, né? A lei 

existe, é só cumprir aquela lei, que não tem problema nenhum. A inadimplência é grande, por que 
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não se cumpre a lei. O que é pra um, é pra todos. Já que é... Baixamos, né, colega Antônio? O 

valor da hora- máquina, conseguimos trazer pra vinte e cinco reais a hora- máquina. Então por que 

que agora tem  essa inadimplência? Né? E outra coisa: A gente vê, e tem prova, que o trator dos 

pequenos, trabalha pros grande. Então, vamo destinar a patrulha grande... A... Patrulha agrícola, 

pros pequeno,que daí não vai ter problema nenhum. E colega Rodolfo,  colega Ibanez, tenho 

certeza, tenho certeza absoluta que vocês, não podem me chamar de mentiroso, nessa Tribuna. 

Não  vão poder me chamar de mentiroso aí na comunidade, por que tudo o que eu falo aqui na 

Tribuna, eu provo. É com relação aquele assunto da sessão passada, da nossa colega Mariza. Um 

grande abraço, até terça que vem. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de 

Partido, PT: Rapidamente, eu... Eu também quero falar na estrada, do senhor Natalício, no Nova 

Esperança. Quem cruza ali... E o seu Ricardo... Inté, inclusive, o motorista do transporte escolar 

que é do Henrique. Para com a Kombi no senhor Natalicio, que é o Gilmar que é filho deles. Não 

tem como cruzar lá. Não tem! Ele vem, por que tem fim de semana que ele tem que ficar ali. Por 

que a coisa é complicada. Eu também quero dar os parabéns, aos médico, o Antônio, nosso doutor 

Antônio acho que a gente pode tirar o chapéu pro doutor Antônio, aqui no nosso município. Por que 

o salário do médico, pra mim, é baixo aqui no Capão do Cipó. E um médico vim morar no Capão do 

Cipó, como ele mora, tem que tirar o chapéu pra ele. E pra ele, não tem horas, o que precisa dele, 

de noite se chegar ali, se tiver ele atende. E aos professores, que ensinaram, que de uma maneira 

ou de outra sempre tentaram ensinar o que eles... Passar de melhor... Que foi o dia quinze agora. 

Meus parabéns, à todos os professores do Brasil, principalmente do nosso município de Capão do 

Cipó. Então, isso é o... Uma coisa que vem de Deus, eu acho que, pra suportar que nem as 

crianças hoje numa sala de aula, uma quantidade. E, quando viviam, principalmente no governo 

anterior crucificado, os professor viviam crucificado. Esse ano o governo Tarso deu... Uma ajeitada, 

principalmente em salário e assim mais. Senhor... Vereador Antônio, acho que tu falou uma coisa: 

inadimplência. Não existe inadimplência na secretaria de agricultura. Se a hora do trator era 

quarenta, o pessoal, ficou devendo daquela época. Uns. Se baixou pra vinte e cinco, então quantas 

hora eles pagaram adiantado, por exemplo. Vê, nome da relação das pessoa, né? Que tem lá, que 

pagaram quarenta, dá pra rebater quinze reais por hora, por exemplo. E deixa aqueles vinte e 

cinco, tem muita gente que vai somar e tem dinheiro em haver, na secretaria de agricultura. E é 

simples, eu acho que por que se tem um funcionário, tem o diesel, tem os trator. As vezes as 

pessoas pagam, e não vão no tempo certo fazer, essa é minha preocupação. Daí eles não tem 

como pagar na outra veiz. Por que é que nem plantar o milho, né? Não planta agora, não vai 

colher. Vai colher, em janeiro, geralmente sempre dá um pouco de sol. Então, é complicado isso aí. 

Meu muito obrigado, devorvo a palavra à Mesa. Até terça que vem. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM, Líder de Governo PP: Bem ligeiro, colega Regina, Cerro Largo deve ter vinte mil 

habi... Habitantes, certamente a fo...O orçamento de Cerro Largo é de vinte e dois milhões ou mais. 

Sem dúvida nenhum, quando eu o comparo com municípios, eu tenho que comparar com outro 

municípios, por que nós começamos, e estamos aqui. Nós temos que comparar com outros tá? E 
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as minha...E eu disse muito bem, as minhas estradas lá no Carovi são muito melhores que em 

qualquer lugar que eu fui. Ponto! A... Na próxima semana assim como eu vou explicar umas coisas 

aqui, eu vou pegar um... Todas... Sentar com o colega Alacir, Secretario Alacir, pra nós trazemos 

as informações de tantas coisas que saíram aqui hoje. Dia nove de onze, lance mínimo sessenta e 

um mil o... Ai o leilão da cacaria como costumamos chamar aqui, lá da Prefeitura. É... Colega  Jairo 

de Lima Charão, você sabe que foi criada casa abrigo, Irmã Dulce. Uma determinação judicial, pra 

economizar não foi criado um quadro de pessoas, pessoas são chamadas, quando são necessária 

pra atender lá naquela... Na casa. Foi feita um reunião anterior a isso, e agora os que foram 

escolhidos ou citados que poderiam ser  os que cuidariam não quiseram assumir. E ai aconteceu o 

fato da menina de nove anos  que foi recolhida ali, chegando lá que saiu que o prefeito se 

identificou como João. Tudo aquela historia que o senhor falou. Outra coisa colega Jairo de Lima 

Charão, jamais você vai ouvir eu aqui chamar alguém de mentiroso ou qualquer coisa. Eu acho que 

nós estamos aqui atrás disso aqui nós temos que ter uma conduta muito, sabe... Eu sou muito, 

prezo muito isso. Então colega Jairo, o que aconteceu: O secretario, é... Vou lhe dize as pessoas, 

Prefeito, Assisttente Social, o Marcelo, a Julia e a  Débora, quando fizeram uma reunião, pra ver 

quem e que  ia cuidar aquela menina. E acabou não tendo ninguém que ficar,  o próprio Secretário 

com a esposa dele lá que posaram lá a primeira noite com a menina. Você disse que o prefeito se 

identificou como João e a cidadã citada que senhor citou e eu não cite, ela foi na casa do João, 

porque ela foi na casa do cidadão Osvaldo Froner. Então, ele se identificou como João e ela 

apareceu na casa do João Osvaldo Froner então. Se é questão de mentira ou coisa, ou lhe 

informaram errado eu não sei. Eu to lhe contando e vocês que estão em casa escutando, sabem 

muito bem. Houve uma reunião, precisava cuidar a menina, atender a menina, determinação 

judicial. Então foi feito, né ? Então é por ai. Na próxima semana certamente terá outros 

desdobramentos, e eu também continuo tendo as respostas. Muito obrigado e até semana que 

vem. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: É...Eu comparei o nosso 

orçamento e relação à três mil e quinhentos habitantes, em comparação com vinte mil habitantes 

lá. Imagine. O orçamento do nosso município, pro não que vem, está pré... Previsto em mais ou 

menos, onze milhões, onze milhões, pra atender um município de três mil e quinhentas pessoas. 

Isso é mais dinheiro de sobre, pra atender o nosso município. Se bem investido, bem enfezado, se 

bem administrado. Mas do jeito que ta?! Acho que não tá certo. E concordo com o colega, Antônio 

Jardim, que tu dissestes aqui que a administração, que tu não concorda com o jeito que está sendo 

administrado, o município de Capão do Cipó. Eu... Eu assim,sou suspeita em falar isso, por que é 

uma pena, que vocês enxergam as coisas um pouco tarde. Mas a esperança, é a ultima que morre. 

E eu sou uma que, sempre tive o mesmo discurso aqui, sempre. O que tá certo, tá certo. O que tá 

errado, tá errado. Se tem que receber elo... Elogios, eu do. E se tem que criticar o que está errado, 

eu critico. Por que são pessoas que batalharam pra ser eleitas. Mudibiliaram, muitas vezes, o povo 

pra conseguir voto. E hoje tão aí. Fazendo-se. Da prefeitura. E como diz um... Uma pessoa 

membro da prefeitura ali: Quem vai sair bem nesses quatro anos, chama-se Osvaldo Froner, aqui 
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no nosso município. E concordo com vocês, também, sobre a patrulha agrucola... Agrícola. Quando 

essa administração, assumiu em 2009, a primeira coisa que foi... Que fez, foi subir de trinta reais a 

hora, pra quarenta. Agora, faz sete meses, recém, que baixaram pra vinte e cinco, e agora aparece 

essa inadimplência?! Tem que ter um jeito, sei lá. Não vou dizer de perdoar divida, por que 

prefeitura não pode abrir mão de recurso. Mas, tão perdendo milhões pra Capão do Cipó, agora 

não pode dá um jeito de vinte e seis mil pros agricultores de Capão do Cipó? Mas, vão trabalhar 

essa gente! Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Bancada PMDB: Senhor presidente, colegas vereadores, voltando rapidamente à essa 

Tribuna. Que quero aqui Rodolfo, me deter ao teu discurso. Até por que o senhor é uma pessoa 

que eu tenho um grande respeito, é meu amigo. Mas, nós aqui somos vereadores, e temos que 

analisar o papel e o posicionamento de cada um. E eu me entristece, quando os senhor fala e 

compara, noutros municípios. Me deixa triste. E eu até questiono o seguinte: Ou é por uma falta de 

conhecimento do nosso município, ou do que nós poderíamos melhorar pra comunidade. Ou é por 

uma questão política. Por que se não fica essa questão, assim pessoal, e eu quero analisar, não só 

pra... De outros colegas. Fica nós, um defendendo um governo, e outro justificando com outro 

governo. E eu poderia vir aqui, discutir muito bem, responder, Rodolfo, que muitas vezes nós do 

Capão do Cipó, na época do seu prefeito Serafim, fomos muito bem elogiados, pelas nossas obras. 

Mas eu tenho que debater, é o problema do feno. É o problema da patrulha agrícola. Os problemas 

agora que tão afetando os nossos produtores. Nós não tamos... Se nós ficar nesse jogo, empurra 

pra lá, empurra pra cá. Fica olhando o passado, tche. Além de nos causar um torci cólogo, quando 

nós tiver caminhando pra frente, nós vamos acabar batendo a cabeça na parede, tche. Nós ficamos 

alheios aos problemas da comunidade. Nessa questão de política... Nessa questão de política 

nossa que não nos leva pra lugar nenhum. Vamo deixar apolítica lá pro ano eleitoral. E vamos 

debater os problemas de agora. Nós temos um problema sério, com a patrulha agrícola, e é grave. 

Como é que vamos resolve isso? Vamo chamar um secretário. O problema do troca- troca de 

milho: Como é que nós vamos resolver? É isso que nós devemos... E eu... É isso que a 

comunidade nos espera. É por isso que ela nos colocou aqui. Vereador tem que ter 

responsabilidade e cobrar dos Secretário. Ele é um fiscal do Secretário. Essa é a principal missão 

dele aqui. Era isso, senhores. Até terça-feira que vem. Após o senhor Presidente em exercício 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. Nº. 130/2011, da 

Secretaria de Educação Cultura Desporto e Turismo, encaminhando pedido de empréstimo das 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores no dia 21 de outubro, pela parte da manhã, 

para exibição de um documentário sobre o Câncer para os profissionais da área da saúde do nosso 

município, dentro da programação do Cine Clube Cipoense. OF. N° 041/2011, da Secretaria de 

Administração enviando Projeto de Lei 059/2011. PROJETO DE LEI 059/2011, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial suplementar 

no orçamento do exercício de 2011, e dá outras providências”. OF. N° 058/2011, do centro de 

Referência da Assistência Social- CRAS, convidando todos os membros dessa Casa para as 
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festividades do Dia da Criança há realizar-se dia 18 de outubro de 2011, a partir das 9:00 hs no 

Ginásio Municipal. OF. N° 177/2011, do Gabinete do Prefeito, requerendo cópias das atas e áudios 

das sessões realizadas nos meses de junho, julho, agosto e setembro, todas do ano de 2011. OF. 

N° 178/2011, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei n° 060/2011, projeto de Lei 

Complementar n° 002/2011 e Projeto de Lei Complementar n° 003/2011. PROJETO DE LEI 

060/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei Municipal n° 205/2005 e 

dá outras providências”. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 002/2011, do Poder Executivo, 

que “Institui o código de obras do município de Capão do Cipó- RS, e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003/2011, do Poder Executivo, que “Institui o código de 

postura do município de Capão do Cipó e dá outras providências”.  OF. N° 020/2011, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, solicitando autorização da retirada das árvores da espécie Jambolão( 

Syzyium jambolanum) da área de calçada pública, em frente da Câmara de vereadores e pede 

também que informe o local para ser replantado as árvores. Após o senhor presidente em exercício 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 055/2011, do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias- LDO financeiro de 2012, e dá outras providências”,  

sendo que o Vereador Erico Rosado pediu vistas de tal projeto, pois sugere que seja feita emendas 

.Após o senhor presidente em exercício põe em votação o pedido de vistas: vereador Ibanez 

Garcia a favor, vereador Diego Nascimento a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador José 

Rodolfo de Brum a favor, vereador Erico Rosado a favor, vereador Jairo Charão a favor, vereadora 

Regina Weidmann a favor, portanto o pedido de vistas foi aprovado por unanimidade, após vários 

debates entre os vereadores. Após o senhor Presidente em exercício convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 25/10/2011, 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, 18 de outubro de 

2011. 

 


