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ATA N° 16 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2017, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2017. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente cumprimenta os presentes, passando a palavra à 1ª 

Secretária para que proceda a leitura da ata 13/2017, da Sessão Ordinária do dia 04/04/2017, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que 

proceda a leitura da ata 14/2017, da Sessão Extraordinária do dia 06/04/2017, que foi aprovada por 

unanimidade. Após o senhor Presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da 

ata 15/2017, da Sessão Solene do dia 11/04/2017, que é somente lida. Após o Senhor Presidente 

chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. O 

senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente para fazer uso da palavra. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta ao vice-presidente Antonio 

Jardim, Mesa Diretora, colegas vereadores, comunidade cipoense, secretário Giuliano da 

Administração, vice-prefeito Jaques, comunidade do assentamento, demais amigos, ex-vice-prefeito 

Anselmo, e demais pessoas do diretório do PDT e ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. 

Agradece hoje nessa Casa, pois na semana passada esteve conversando com o deputado Luis 

Carlos Heinze, e quer agradecer toda bancada do PP, do PDT e do PMDB, que fez um ofício ao 

deputado para que ele marque em Porto Alegre, uma audiência para o Comandante Geral da Brigada 

Militar, para levar até ele o anseio da comunidade, que é a nossa segurança do município. Destaca 

que esse ofício foi assinado por todos os vereadores, e ele é um deputado que sempre batalhou por 

Capão do Cipó, juntamente com as outras bancadas, em prol do nosso Capão do Cipó. Cita que estão 

pedindo uma camioneta para a Brigada e mais brigadiano efetivo no município, pois hoje temos quatro 

brigadianos, e a nossa meta seriam onze brigadianos aqui. Fala que só quatro brigadianos fica difícil 

atender nosso município. Desde já agradece aos colegas vereadores pela atenção, por se unir, e 

batalhar unidos em defesa de nossa comunidade. Em nome do presidente dessa Casa, seu nome, e 

demais colegas vereadores, agradecer toda a comunidade cipoense que, terça-feira passada, tivemos 

homenagem ao nosso município. Agradece, de coração, a comunidade, todos os amigos, amigos 

vizinhos e da região que vieram prestigiar o nosso evento em comemoração aos dezessete anos do 

nosso município de Capão do Cipó. Diz que o vice-prefeito se encontra, mas tem que deixar o 

agradecimento especial a toda a equipe de funcionários públicos, estagiários, prefeito, vice-prefeito, 

secretários e secretárias que, de uma forma ou de outra, se ajudaram para que a nossa festa de 

aniversário acontecesse na praça de nosso município. Cita que todas as pessoas que fizeram aquele 

delicioso bolo, se uniram com a comunidade e vieram comemorar o aniversário, estão de parabéns, 

de uma forma ou de outra, todos ajudaram para que a festa acontecesse. Agradece a comunidade 
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cipoense, por que se não fosse eles, que vieram dar força e trazer o nome do nosso município, e 

sempre defender os nossos interesses e ajudar a comunidade, sem eles vê que não é fácil, e a 

comunidade unida, e trabalhando unidos, sempre as coisas dão certo. Deixa parabéns a toda à 

administração, a todo Capão do Cipó pelos dezessete anos do município. Pede ao secretário de 

Obras, Jaques, que é vice-prefeito, que lá na entrada do Progresso, seja feito uma roçada na parada 

de ônibus, antes de chegar onde morava a colega Margutti, e uma limpeza. Pede, também, na 

localidade de Areias, as duas paradas de ônibus, tem uma quem vai à esquerda e outra quem vai 

daqui à direita, onde, por parte da tarde o pessoal espera o ônibus da faculdade e que seja feito uma 

limpeza, pois vê que está com bastante sujeira tomando conta e tem que limpar para que não 

aconteça um acidente de um bicho, pegar um aluno, ou acontecer algo mais grave, e assim previne 

esses acidentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos 

da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta ao 

senhor Presidente, a colega vereadora, aos colegas vereadores, o secretário de 

Administração Giuliano, cumprimenta o Presidente do PDT, senhor Fraga, e o Fabio Monteiro 

que estão aqui, e toda a comunidade que está aqui presente. Começa falando sobre a 

Secretaria da Saúde, que agora está com a equipe completa, graças a Deus, têm agora 

Pediatra, que começou hoje, tem Clínico Geral, doutor Marcio, depois o colega Antonio vai 

falar mais sobre ele, que é de Ijuí. Cita que semana que vem virá a doutora Tagiane Cardinal, 

tem também fonoaudiólogo, que agora está funcionando, e se Deus quiser vai continuar 

funcionando muito bem. Destaca ser uma conquista também da Secretaria da Saúde é para 

as crianças especiais, foi conseguido um acompanhamento da APAE, que agora alguns já 

estão passando por alguns procedimentos, para receber esse acompanhamento. Diz ter ido 

até a Secretaria de Assistência Social, e conversado com a Lisiane no dia de hoje, ela pediu 

para avisar que a loja do agasalho vai estar fechada quarta e quinta-feira, para organização 

das roupas, pois está chegando o inverno, para atender melhor a comunidade. Quer também 

falar ao secretário Jaques, e que não sabe se está no momento, mas gostaria de pedir ao seu 

Alberi, popular seu “Berica”, que quer um conserto de estrada, assim que virem dos 

Assentamentos eles possam ir lá empedrar e passar um rolo naquela estrada, que está de 

difícil acesso. E agora diz que vai falar um pouco sobre a festa do município, acredita que a 

festa estão todos de parabéns, os organizadores, a administração, os funcionários, e hoje em 

reunião com o prefeito Osvaldo Froner, ele falou que se ele pudesse falar com cada um dos 

funcionários, que ele não daria dez, mas onze, porque a festa foi um sucesso, bastante 

gente, os vereadores participando, todos os estagiários, todos estavam muito bem, e quando 

terminou a festa estava ali o pessoal da limpeza, estavam ali também todos os CCs, os 

concursados, todos estavam de parabéns. Quer deixar os parabéns para quem fez o bolo, 

estava ótimo, uma delícia, quem comeu sabe que, realmente, estava muito bom. Por isso diz 

que vai deixar uma mensagem, para todos os funcionários pelo belo trabalho que realizaram: 

“Quando se trabalha como uma verdadeira equipe, não há obstáculos que não sejam 



 0157

superados, e nem sucesso que não seja alcançado”. Diz que era isso que tinha para hoje, e 

volta na terça-feira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois o vereador Luiz Ozório lhe cedeu 02 (dois) 

minutos de seu tempo e o vereador. Cumprimenta ao senhor presidente, colegas vereadores, 

vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças, em especial ao presidente do PDT de 

Santiago, Fabio Monteiro, que aqui está com sua mãe, e o presidente regional do PDT Coordenadoria 

Milton Garcia Dutra, popular “Fraguinha”, demais componentes do diretório municipal do PDT, onde 

aqui vê o Silon Moraes, presidente de honra do partido aqui em Capão do Cipó, e 87.9, que logo 

estará transmitindo essa sessão. Quer, nesta data, dezoito de abril, homenagear todos os amigos, 

pelo Dia do Amigo, e quem tem um amigo tem um irmão e uma família. Diz que, mal ou bem, tivemos 

aqui no município um grande homem, que se não fosse não seria procurado por outros municípios, e 

lhe deu parabéns a pouco, através do whatsApp, Cristian Lencini, que foi procurado pela Associação 

de Municípios do Vale do Taquari, está indo trabalhar como coordenador de projetos, trinta e três 

municípios para trabalhar em cima de projetos, trazer recursos, ajudando os municípios, assim como 

fez em Capão do Cipó. Diz que podem falar o que quiser, só diz que, quando falar alguma coisa, tem 

que provar. Pede ao secretário de Obras, que aqui está, vice-preito e secretário Jaques, providencie o 

quanto antes limpeza, pois está vendo as ruas de nossa cidade “atiradas”, tem latinha, sacos plástico, 

lixo nas ruas. Diz ser uma vergonha, e tem ruas que, se o secretário sair daqui, logo mais, e passar 

está um “desastre”. Pede a comunidade, aos moradores, que ajudem e não deixem, se ver lixo na 

frente de casa vá lá e retire. Cita que o bairro Santo Antonio é exemplo para nossa cidade, de 

limpeza, pois não deixam, o pessoal lá se ajuda mesmo. Pede que todos os moradores ajudem a 

manter a cidade limpa. Também ao secretário de Obras, cita que a estrada que vai para Tupantuba 

continua um desastre, podem até terem passado a patrola lá, mas tem lugares quem chega até a 

casa da dona Janete, que é terrível, tem dois locais lá que não tem como cruzar. Sobre a licitação de 

hoje, não saiu, para transmissão de nossa rádio, parece que alguma empresa não tinha todos os 

documentos necessários e entrou com recurso, mas vão torcer que logo saia, pois precisam, o quanto 

antes, que seja transmitido para os quatro cantos do município, e que a empresa que ganhe consiga 

que chegue aos quatro cantos do município a transmissão da nossa Câmara de Vereadores. Diz ao 

Jaques que aquela parada de ônibus que existia ali próximo ao mercado do Seno foi retirada, não 

sabe o motivo, mas diversos moradores já vieram lhe cobrar que seja feita uma nova parada, pois ali 

são alunos que pegam o ônibus, são pessoas que vão a Santiago e precisam daquela parada ali, sem 

falar dos pacientes que vão a viagens pela Saúde, a Santa Maria, Santiago e Porto Alegre e precisam 

daquela parada. Diz que aquele bairro ali é grande e o pessoal que vem do assentamento para ali, 

sendo necessário para o pessoal não ficar pegando chuva ali, que fique naquela parada. Sobre a feira 

do peixe, diz que até “correu” para conseguir um peixe para a sexta-feira Santa, pois disseram que iria 

ter peixe, saiu até no Folha Regional, a administração colocou que iria ter feira do peixe na praça, mas 

depois não foi colocado na rádio que não iria haver, ou teve problemas, e teve pessoal esperando 

para comprar um peixinho na praça. Acha que na sexta-feira do ano que vem, terá a feira do peixe, se 

Deus quiser. Pede que cuidem isso e não divulguem coisas que não vão fazer, a administração tem 

que ter palavra. Sobre o projeto zero dez, que hoje foi muito discutido, e que, provavelmente, vá à 
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votação hoje na Casa, diz que estão ganhando zero ponto setenta e três de aumento, não chega a um 

por cento, mas se esse projeto passar aí tem gente que será bem beneficiado. Cita que irá superar as 

expectativas de qualquer funcionário de nossa prefeitura. Diz que, junto com o colega “Manjolo”, da 

bancada do PDT, sabem como votar, têm certeza que não irão descontentar o restante dos colegas 

da prefeitura. Quer dizer que a segurança de nosso município vêm debatendo há horas, recém agora 

então irão conseguir entregar um ofício para um deputado. Diz que tudo bem, mas que esse ofício 

seja destinado a mais deputados, também, e não por que o Heinze teve aqui e pediu. Acha que é 

competência se reunir, e questiona por que até agora não foi marcada uma reunião, nessa Casa, com 

o prefeito municipal, ou por que não foram até o Comando, em Santa Maria, ou em Santiago, que 

tanto pedem. Diz que não precisa o vereador Jairo ir, mas que alguns colegas os representem, vão lá, 

forcem a segurança para nosso município, pois não é possível continuar com dois brigadianos, lá de 

vez em quando, e até pessoas de nossa comunidade, agora, sendo ameaçadas. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): O vereador fica com 03 

(três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo ao vereador Jairo Charão. 

Cumprimenta ao senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, demais aqui 

presentes, e o pessoal que irá ouvir pela 87.9 FM, logo mais as vinte horas, seu abraço a 

todos. Começando fala um pouco da Sessão Solene, que na verdade viu bastantes 

lideranças de fora do município, na quarta-feira estava olhando um pouco, e viu colegas, 

lideranças do município que tanto batalharam, e sabe-se lá o porquê não receberam convite, 

porque não receberam um convite, no caso seu Serafim, ex-vereador Rodolfo, seu Odilon 

Rosado, como outros, família Tamiosso, todos contribuíram, seu Ido Bender, e acredita que 

nenhum foi lembrado, porque simplesmente naquela época, o Júlio Ruivo seria contra o 

município, e estava aqui dando opinião e homenageando o município. Mas, sinceramente, diz 

que teria que se trazer os daqui do município, porque já pensou se tivesse que voltar no 

tempo, quem seria que iria de novo fazer tudo pelo município, não foi dias, foi nem meses, foi 

anos batalhando, e agora o pessoal foi esquecido, como até lideres dos Assentamentos, que 

chegaram há trinta anos atrás, batalhando sempre para o melhor, e ninguém foi lembrado, e 

só trouxeram lideranças de fora. Não vai dizer que não pode, mas tem que também lembrar 

dos daqui. Diz ao Jaques, na verdade, acreditar que o mesmo não tenha coordenador de 

estradas, sendo bem franco em lhe dizer, porque as patrolas estão passando nos 

Assentamentos, mas infelizmente já havia dito que não iria criticar, e isso não é crítica, são 

coisas reais, que são verdades, tem até mulher de caminhoneiro descendo do caminhão e 

puxando de enxada, porque não tem como entrar, as patrolas deixaram barrancos, então 

teria que arrumar, fazer alguma coisa para melhorar. Diz que voltará no tempo de liderança. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Mesa Diretora, Plenário 

nessa noite, o vice-prefeito Jaques, o secretário da Administração, os ouvintes da 87.9. Diz 

ao presidente, que nessa oportunidade quer parabenizar o município pelo aniversário 
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transcorrido na data de ontem, dezessete de abril, parabeniza a todos que contribuíram para 

o município hoje ser um município próspero, que foram várias pessoas que contribuíram para 

a emancipação desse município. Parabeniza e pede desculpas ao povo do Capão do Cipó 

por que não se fez presente na comemoração que transcorreu na última quinta-feira, mas se 

coloca a disposição de cada um, por que vereador tem que estar presente nas comunidades, 

vereador é eleito pelo povo para trabalhar pelo povo, não somente no dia de festa, não 

somente numa oportunidade dessas. Não pode se fazer presente, mas não é por isso que vai 

justificar aqui. Coloca-se a disposição de todos para trabalhar, independente de partido 

político, independente de sigla política, de qualquer coisa, por que foi eleito não para 

trabalhar somente para alguns, foi eleito para trabalhar para todos. Aproveita a oportunidade 

para parabenizar os lavoureiros também, pela excelente safra que estão colhendo. Diz que 

agora já dá para parabenizar por que está findando a safra e pode se ver que vai ser grande 

a produtividade, que os lavoureiros tiveram coragem de investir, por mais que as previsões 

não eram muito boas para este ano, mas quem manda em tudo é Deus e aquele que teve a 

coragem de colocar o que precisava na terra, hoje está colhendo os frutos. Parabeniza pela 

coragem desses homens agricultores, apesar dos governos não dar apoio para os 

agricultores, apesar das lideranças pouco fazerem, por que se olhar para as lideranças tem 

muito poucos que trabalham para o povo, chegam “lá em cima”, em Brasília só “Deus nos 

acuda”, é só Deus para livrar para ver se sobra alguma daquelas pessoas lá de dentro. 

Parabeniza novamente pela coragem desses lavoureiros, do povo que tem trabalhado para 

trazer o sustento do povo que está na cidade. Agradece e reserva o tempo de liderança. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se 

fazem presentes, vice-prefeito Jaques, secretário Giuliano, coordenador “Cavalinho”, dona Judith, 

turma do PDT, Fábio Monteiro e seu Fraga, que os visitam, seu “Chiquinho”, seu Silon que deu uma 

viajada para os prestigiar, seu Anselmo Cardoso, seu Hermenegildo, boa noite a todos, e ouvintes da 

Cipoense, que vão os ouvir logo mais. Primeiramente, pega algumas “deixas” dos colegas, pois 

também não pode estar presente, devido outros compromissos, na festa do município. Pede 

desculpas. Comenta um pouco sobre o que o colega “Manjolo” disse, pois temos cipoenses que tanto 

lutaram, tanto batalharam, para sentar numa Mesa Diretora, de uma sessão solene. Questiona se não 

sobrou um “convitinho”, pois parecia uma reunião progressista. Diz que não é que seja contra o 

colega ter convidado a co-irmã Santiago, prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, só que 

naquela época o PP de Santiago era contra a emancipação, e essas pessoas estavam sentadas aqui, 

não contribuíram, e, talvez, atrapalharam. Em seu ponto de vista temos a sessão solene para 

comemorar o aniversário, relembrar nossas lutas, nossas batalhas e não contar histórias de si 

mesmo, não fazer auto-promoção, pois tem gente que falou, nessa sessão, como soubesse a história 

ou fizesse parte dela, pessoas que não acreditavam ou eram contra, e, hoje, vem querer tirar proveito. 

Cita que o nosso prefeito esqueceu alguns nomes, também, que lutaram na comissão, e tem um 
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quadro grande na entrada da prefeitura, com todos os nomes, e esqueceu a metade. Questiona se ele 

não tem um assessor para informar a ele quem foram os membros colaboradores da emancipação. 

Fica triste com algumas atitudes, pois quem viveu essa história sabe os dramas e as dificuldades, e 

espera que o pessoal seja lembrado, e que os próximos presidentes dessa Casa coloquem cipoenses 

nessa Mesa, independente de partido, pessoas que lutaram e batalharam, esses merecem estar aqui, 

ou familiares, filhos. Diz ser isso que espera. Falando no prefeito, que só fala em crise, meios de 

comunicações, jornais, rádio, diz que ele terá que dar uma reagida de alguns fatos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta ao 

senhor presidente, senhores vereadores, colega vereadoras munícipes aqui presentes, Silon 

que muito torceu pelo mesmo lá, contra, mas que estão aqui e ressalta que foi uma torcida 

boa e deixa o seu boa noite. Ressalta ao Jairo que quer complementar sobre o que o mesmo 

estava falando sobre o lixo, e cita que acha uma vergonha mesmo, e que veio até seu 

Meneghini e que falou para ele sobre o lixo, pois é muito feia a cidade pela quantia de lixo 

que tem, só que em quatro meses não conseguem fazer o que não foi feito em quatro anos. 

Então, acredita que o secretário vai tomar providência lá, porque acha que a cidade tem que 

ter jeito de cidade, a mesma fez dezessete anos e ela está usando babeiro, está uma cidade 

muito suja. Comenta que a festa também foi muito boa e dá os parabéns a todos os 

organizadores que tiraram o seu tempo para organizar, pessoal que trabalhou 

incansavelmente. Ressalta também a Secretaria de Saúde, quatro meses foi feito muito e que 

tem quatro clínicos atendendo, e que vai começar segunda-feira completa os quatro clínicos 

atendendo, e que tem o pediatra também que está voltando e que tem ginecologista, 

psiquiatra, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e tem uma coisa importante que o mesmo 

estava vendo aqui, tem fonoaudióloga, e que tem bastante gente do Capão do Cipó que vão 

trabalhar no Capão do Cipó. Reafirma que isso é muito importante os médicos que saíram, se 

formaram e estão voltando para trabalhar.  Comenta que é uma equipe muito boa lá e que 

está muito bem, que é um exemplo de equipe e o que precisar está lá. Comenta também 

sobre o programa de inclusão da APAE, e reafirma que ficou muito feliz porque aqui não tinha 

como levar as crianças especiais até a escola e que então a mesma está vindo duas vezes 

por semana, e que parece que foi falado ali que é sem custo. Acha muito bom isso e que 

talvez vá ajudar depois no que o Tiago vai falar. Fala também sobre a campanha da gripe que 

começou ontem e que vai até o dia dezenove do mês que vem e que dia treze de maio é dia 

D. Então, comenta e pede a todas as pessoas que têm um idoso em casa que leve o seu 

idoso até o Posto de Saúde ou leve na comunidade lá para se vacinar, as crianças também 

de seis meses a cinco anos, ou quatro anos onze meses e vinte e nove dias para se vacinar. 

Fala que isso é muito importante e que então está feito o convite para que levem seus filhos 

para se vacinar, leve seus idosos, as pessoas que tiverem problemas de hipertensão, com 

diabetes, uma pessoa hipertensa, mas não vai se vacinar só se for hipertensa, tem que ter 
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outra patologia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Cumprimenta ao senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, vice-prefeito, 

querido e amigo Silon, o qual conhece por muitos anos. Saúda os ouvintes da 87.9. Saúda sua queria 

amiga e batalhadora cipoense, ex-professora, já aposentada, nossa querida Judith, pessoa que muito 

faz pelo Capão do Cipó, não só pelo Capão do Cipó, uma pessoa que, no governo que passou, 

lembra quando a ex-vereadora aqui, dava um certificado, dizia: “Lembrem da Judith”, pois ela é uma 

das pessoas que tem os “pés no chão”, e não olha para lado nenhum, nem para partidos ou pessoas. 

Parabeniza a Judith, e a parabenizando, parabeniza aos demais, ao pessoal do PDT de Santiago, que 

estão aqui fazendo uma visita, e, certamente, terá reunião logo após. Sobre a questão da festa do 

município, a qual todos os colegas mencionaram, foi ótima festa. Acha que é o momento de “se dar as 

mãos”, e não de criticar ou de angústia, e sim de alegria quando completava dezessete anos na 

segunda-feira que passou, ontem, portanto. Diz ter sido belíssima festa, onde todo mundo se divertiu, 

e hoje tiveram conversando com o prefeito para que pudessem argumentar, juntamente com o vice-

prefeito, para mais tarde a festa, sendo comemorada junto com o Dia do Trabalhador, ou até antes um 

pouco antes, pois muitos produtores e trabalhadores estavam fazendo a colheita de nosso município. 

Diz que isso é muito importante. Sobre a sessão solene acha que o presidente da Casa, tem a inteira 

responsabilidade de convidar quem ele quer, e convida. Acha que é uma atitude dele, e ele não fez 

uma sessão solene convidando pessoas só do Partido Progressista, não, pois tinha o deputado 

Bianchini, assessor Miguel Garaialdi, o qual disputou uma eleição aqui no município, e se fosse por 

isso, não estariam aqui essas duas pessoas compondo a Mesa da sessão solene. Fala que, hoje, 

ouvindo e escutando pelo rádio e televisão, o ministro Bruno Araújo entregando o Cartão Reforma, 

enquanto o governo passado não aderiu aqui o Cartão Reforma. Diz ser lamentável, pois é cinco mil 

reais para as pessoas fazer reformas em suas casas, o que ajuda bastante, inclusive conversava com 

a secretária de Assistência Social, e não há mais tempo, pois os municípios que aderiram, pequenos 

municípios iguais ao nosso, e aqui o nosso, não sabe se por parte do Executivo, ou da secretária de 

Assistência Social, não foi aderido. Diz que viu prefeitos recebendo para seus municípios, muitos e 

muitos cartões. Destaca que cinco mil reais dava bastante. Gostaria que o secretário de Obras desse 

uma olhadinha nas estradas do seu Danir Pinto, o qual falou hoje com o secretário e da dona Eliane, 

no Passo da Areia, perto do finado Meca, que olhasse com carinho para essas famílias que precisam 

desse encascalhamento lá, motivo transporte escolar. Sobre a vinda do médico lá da cidade de Ijuí, 

que está atendendo em nosso município, diz que ontem mesmo recebeu, diz ao secretário Giuliano, 

mais uma vinda de um médico, Doutor Serafini, da cidade de Jóia, basta só aderir. Volta em seu 

tempo de liderança, explicando sobre os médicos que querem trabalhar em nosso município. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, 

vice-prefeito Jaques, ex-vice-prefeito Anselmo, e hoje, como é Dia do Amigo, dedica em nome da 

dona Judith e da Jennifer, com as quais sempre pode contar, um grande abraço. Parabeniza o nosso 

município pelos dezessete nos, e que possamos fazer pelo melhor, sempre pelo melhor, pois quem é 

merecedor é a nossa população. Não poderia deixar de falar, pois hoje ficou feliz em saber que está 

sendo encaminhada segurança para o nosso município. Diz ser bom mesmo, pois vêm “batendo 
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nessa tecla” há dias, e quando não passamos por nada é muito fácil falar. Diz que dia sete, o que 

fizeram em sua casa é inadmissível. Acha ser inadmissível, e que bom que está sendo encaminhado, 

e quinta-feira a bancada do PMDB estará recebendo os assessores do deputado Alceu Moreira, e irá 

pedir segurança, pois o momento que, de dia claro, três horas da tarde, chegaram em casa e somente 

não entraram por que Deus não permitiu, pois o que fizeram lá foi vandalismo mesmo. Diz que se tem 

alguém que não goste de sua pessoa ou do Jeferson, andam todo dia na estrada, todo dia estão aí, 

mas a segurança de sua filha, que tem seis anos, é lamentável. Diz ser muito lamentável e sente o 

que fizeram. Agradece a Deus que não fizeram nada, e passou uma semana, na sexta-feira Santa, a 

Lidiane, uma amiga sua, também teve vândalos em sua casa, fizeram “horrores”, mas graças a Deus 

que não levaram nada, mas estava lá para observar o que fizeram. Diz que, infelizmente, não tinha 

brigadiano no município. Fala ser muito bom que estão encaminhando e que venha mais brigadianos 

mesmo, pois é necessário. Gostaria de falar sobre hoje, onde uma pessoa precisou tirar GTA ali na 

inspetoria e não tinha, tendo que ir a Santiago para carregar três cargas de gado. Acha que isso é 

lamentável, e o Executivo tem que providenciar um funcionário, não só os veterinários. Acha que um 

funcionário que possa estar ali fornecendo GTA, pois é complicado ter que ir a Santiago ara tirar, 

sendo que tudo vem para os cofres do município. Diz ter encontrado, hoje, o seu João, o qual lhe 

pediu que falasse que está esperando o vice-prefeito que ficou de colocar a carga de pedras lá, mas 

até agora, até acredita que, de repente, devido ao tempo não conseguiu ir. Ele lhe pediu e está aqui 

falando em nome dele, que está esperando. Outra coisa que pede e reforça, e está ficando chata, 

sempre falando, mas os moradores lhe pedem, sobre a caixa no Rincão dos Vieiras, que faz quatro 

meses que sabe que o prefeito e o vice-prefeito estão aí, mas têm que cobrar, pois são um órgão 

fiscalizador e está lá indo água fora direto, cada vez que a caixa está cheia, fica em frente à casa do 

vice-prefeito Anselmo, ele sabe que está lá despejando, e todo dia que vai lá, está da mesma forma. 

Espera que a administração tome uma atitude em relação aquela caixa de água. Não poderia de 

deixar de falar que acha que faltou o convite, realmente, ao seu Serafim, que foi ex-prefeito, ao seu 

Alcides Meneghini, mas confia que ano que vem, presidente Antonio, diz achar que ele será o 

presidente, e que chegue o convite até o seu Serafim. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Voltando a essa 

tribuna diz à Ionara que falou que daria onze, poderia ser os onze que desse de aumento aos 

funcionários, em vez de para alguns bastante, para outros menos, está no projeto oito por 

cento e vai ser o que irão ter de reajuste. Volta a concluir o assunto do senhor prefeito, que 

vem se falando em crise, mas se gastou cinco mil reais em uma banda, não que o povo do 

Capão do Cipó não mereça, mas não vem com demagogia de dizer que não tem dinheiro, 

dinheiro tem. Pede que coloquem os “pés no chão”, trabalhem e falem menos. Fala sobre o 

projeto dos fiscais, que esteve conversando com os colegas funcionários e de todos os que 

ele conversou são contra, e como o colega Antonio falou aqui são apenas dois e o restante 

dos colegas como ficam? Responde que com oito por cento. Diz que era isso o que tinha 

para a semana, deseja um bom resto de colheita a todos e até semana que vem. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: 
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Voltando a essa tribuna agradece ao Jaques pelos pedidos que fez e já foi atendido. Acha até 

que no feriado de folga ele fez, e agora está contando com a pedra que não sabe se já foi 

feita hoje, por que não viu, que é perto do seu Sinésio. Agradece também a Lisiana, 

secretária, que atendeu ao seu pedido. Pede ao Jaques que, se for possível, abra aquela 

estrada do amigo Silon, que está aqui hoje, quer reforçar esse pedido, pois a estrada está 

fechando e até está ruim de andar com um caminhão furgãozinho, que já está saindo até a 

pintura por que está fechando, e se puder fazer esse serviço o quanto antes ele agradece. 

Diz também que já trouxe a conhecimento sobre a ponte do Inhacapetum, está para ser feito, 

abriu duas crateras na ponte. Acha que também bem em seguida vai solucionar esse 

problema para aquele povo que merece esse atendimento. Fala que na entrada da Vera, 

professora, tem umas árvores e o pessoal das carretas está pedindo, já falaram que fica 

muito ruim, pede que falem com o Meio Ambiente e tirem aquelas árvores. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Diz ao colega 

Dilcione que problemas todas as administrações vão ter, mas nunca esteve tão suja como 

está agora à cidade. Diz que não sabe se não vai ter que pegar o carrinho de mão e sair 

juntando lixo. Parabeniza o ex-vereador João Vargas, que está aqui presente na sessão. Diz 

à Carini que tem que falar do rincão dela, que tem um valo lá e que os caminhoneiros para 

poder puxar a safra tiveram que desviar por outra estrada, sendo que simplesmente é só 

passar a patrola e colocar uma carga de pedras e estava resolvido a situação, fora a água 

que está indo fora todo dia. Pede ao Jaques para resolver. Fala que o PDT sai governo 

Sartori, é incrível e acha que está acertando, Silon Moraes, Fraga, Fabinho, o pessoal do 

PDT, diz que nunca foi  contra de participar de um governo que se tinha expectativas boas, 

mas que nem ele era culpado de tudo que tinha atrás, só que o partido se quiser chegar em 

algum lugar tem que um dia arriscar. Acha que vai dar certo, diz ao Fraga, por que é Jairo 

aqui e Jairo lá. Acha que o “cara” é bom, é o Jairo Jorge, pré-candidato a governo do estado. 

Então, se seguir os seus passos acha que vai bem. Informa que as vacinas da influenza já 

estão aí e já começaram a vacinar os idosos, mas que está preocupado com os colorados, 

que acha que não vão poder se vacinar, pois é só para Gripe A e então os gremistas estão 

tranquilos, só os colorados que a “boca não é boa”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Volta à tribuna 

para dizer como tudo muda, não sabe se a lei mudou, mas quando trabalhava na Secretaria 

da Saúde, muitas vezes vinha até a prefeitura dirigindo mesmo, por que precisava e foi 

denunciada, tirada foto, e hoje CCs dirigindo trator. Diz que deve ter mudado a lei agora, 

porque naquele tempo, há quatro anos não podia, hoje pode, corrige, pois são quatro meses. 

Pede estrada, que hoje entregou ofício para o secretário Jaques, a estrada do Passo da 

Areia, perto do seu Vilmar. Acredita que quando der o secretário vai fazer, por que precisa 

realmente uma carga de pedras naquela curva. Diz que achou tudo lindo, estão de parabéns 
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pela festa, só que uma das coisas que notou, que as gurias do PIM, toda a equipe com 

camiseta, não sabe por que as gurias do PIM não ganharam, se é uma equipe e se trabalha 

numa equipe, de repente ganharam depois da festa. Deseja uma boa semana a todos e que 

Deus abençoe, volta na próxima terça-feira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Ressalta ao senhor presidente que 

cinco horas da tarde um rapaz lhe ligou e que tem umas horas pagas de globe, e falaram ao 

rapaz, o funcionário, que não teria como fazer porque os outros funcionários estariam tudo 

para as granjas. Questiona então, como é que fica isso aí e será que deram férias para todo 

mundo agora, logo na hora que mais precisam. Comenta ao Jaques que acha que o mesmo 

deveria tomar uma atitude, porque senão desse jeito que está “pelo amor de Deus”. Comenta 

também sobre a caixa de água lá dos Vieras que, na verdade, vai ter que fazer um “mata-

burro”, porque quando era “uma porcaria de nada”, faziam comentário, e hoje está lá que tem 

que desviar porque não dá para passar. Ressalta que isso tem que ser para todos e que tem 

que cobrar. Fala então que o demais seria isso e deseja a todos uma boa semana e deixa o 

seu muito obrigado e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Ressalta que volta a essa 

tribuna pedindo ao secretário de Obras, no momento que der para o mesmo ir lá à ponte do 

Icamaquã e tente tirar um pouco daquelas pedras que estão trancando os buracos dos 

bueiros lá, porque a água agora está cruzando direto por cima da ponte, e que está incrível 

aquela obra do jeito que foi feito aquilo lá, quebrou tudo, entulhou os bueiros e que é 

lamentável o dinheiro botado fora naquela ponte. Comenta também ao secretário de Obras 

um pedido lá da comunidade do Carovi, que o mesmo verifique se tem possibilidade de tirar 

aqueles pinheiros que estão próximo as casas ali perto do colégio. Cita então que aquela 

comunidade está pedindo e diz que não sabe se estão com medo dos pinheiros quebrarem 

ou o que está acontecendo, mas que estão pedindo para tirar e vê se há possibilidades de 

remover aqueles pinheiros que estão lá, porque é terreno da prefeitura, vender e fazer 

dinheiro. Pede então, que vejam se tem possibilidades de retirar aqueles pinheiros que estão 

lá. Fala então que era isso que tinha para hoje e deixa o seu agradecimento e deseja uma 

boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM, Líder de Governo: Ressalta que volta a essa Tribuna referindo-se ao vereador Jairo, 

que o mesmo estava gabando o Cristian Lencini, pois em Capão do Cipó seriam 

contempladas quinhentas famílias com o Cartão Reforma, mas o tão bom e bom falado 

Cristian  Lencini não cadastrou as famílias, pois o “cara” é tão bom que deixou quinhentas 

famílias do Capão do Cipó sem cadastrar. Comenta que isso é lamentável, judiaria foi tão 

gabado aqui, mas deixou quinhentas famílias sem receber um Cartão Reforma de cinco mil 

reais. Comenta também que a doutora que está vindo a Capão do Cipó, filha de um grande 

amigo seu, João Alfredo do Carmo, e deseja a ela que seja bem vinda a Capão do Cipó, e 
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também o doutor Marcio, da cidade de Ijuí, e que já está atendendo nessa cidade, uma 

conquista desse vereador juntamente com a administração municipal Jaques e Froner. 

Comenta que outros médicos virão para esse município e que a vinda ainda não chegou do 

laboratório aqui por motivo de um contrato que foi feito do outro governo, que está ainda 

sendo executado. Cita novamente que o laboratório não chegou ainda a Capão do Cipó 

motivo feito esse contrato. Ressalta ao seu querido vice-prefeito e secretário, que o Gilberto 

do assentamento Nova Esperança pede que seja mudado um abrigo escolar para perto das 

famílias lá, e fala que gostaria que o mesmo olhasse com bom carinho para essas famílias lá 

do assentamento Nova Esperança. Fala sobre os transtornos dos pontilhões, companheiro 

“Miro”, de estradas, é motivo as chuvas e comenta que temos talvez, hoje, até por volta do 

final de semana em torno de mais de cento e cinquenta milímetros. Ressalta também sobre o 

governo de Sartori, que não é governo de seu partido, mas infelizmente está lá no governo, 

pede confirmação a Carini, trabalhando com ele lá. Cita também que o secretário da 

Agricultura é do governo Sartori, do Partido Progressista. Comenta que acha antiético quando 

“a teta está cheia”, o partido “está mamando”, quando começa a secar se deixam. Ressalta 

que o PDT está deixando o governo Sartori, e que falta um ano para a eleição. Questiona, 

pois já “mamou” três anos e agora chega, agora que o Sartori vai precisar para uma 

reeleição, o PDT está lhe deixando. Fala que é lamentavelmente como existe enquanto a 

”teta está cheia” os partidos estão “mamando”. Não concorda com isso e fala que vão “bater 

até o final”, e se perder a eleição continuam sendo guerreiros. Deixa o seu obrigado e até 

terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª 

Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. GAB. 

073/2017, encaminhando Projeto de Lei 012/2017. PROJETO DE LEI Nº 012/2017, do Poder 

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

orçamento do exercício de 2017”. OF. 002/2017, do PDT, solicitando empréstimo Plenário para 

reunião com a coordenadoria, dia 18 de abril, às 20 horas. EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI 

010/2017, dos vereadores Antonio Jardim e Ionara Nascimento, que “Altera atribuições do cargo de 

Agente Municipal classe “E” função Agente Fiscal “E3”. Dispõe sobre a Administração Tributária do 

Município de Capão do Cipó e regulamenta o pagamento da Gratificação de Desempenho de 

Atividade Tributária – GDAT, (Parcela Fixa) e Cria Gratificação de Produtividade (Parcela Variável), a 

ser deferida aos fiscais fazendários no efetivo desempenho da Administração Tributária e dá outras 

providências”. OF. 002/2017, do PP, indicando vereador Dilcione Silveira de Oliveira como líder de 

bancada para o exercício de 2017. PROJETO DE LEI Nº 013/2017, do Poder Executivo, que “Fixa o 

índice, concede revisão geral anual na remuneração dos Servidores Públicos Municipais ocupantes 

de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão e contratos administrativos temporários de 

pessoal do Poder Executivo, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 001/2017, do Poder 

Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual e concede aumento real na remuneração 

dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de cargos 
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de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal no Poder Legislativo, nos 

termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 

Nº 002/2017, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual dos subsídios dos 

Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 

003/2017, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual dos subsídios do 

Prefeito e Vice-Prefeito de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição 

Federal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 004/2017, do Poder Legislativo, que “Fixa 

índice, concede revisão geral anual dos subsídios dos Secretários Municipais de Capão do Cipó, RS, 

nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e dá outras providências”. Após o senhor 

Presidente explica sobre a importância em votar a Emenda 01 ao Projeto de Lei 010/2017, no dia de 

hoje, e pede aos membros das comissões de Orçamentos e Finanças e de Constituição e Justiça, que 

deem parecer verbal, sendo que ambas as comissões foram favoráveis a referida emenda ir à votação 

na sessão de hoje. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: EMENDA 01 

AO PROJETO DE LEI 010/2017, dos vereadores Antonio Jardim e Ionara Nascimento, que “Altera 

atribuições do cargo de Agente Municipal classe “E” função Agente Fiscal “E3”. Dispõe sobre a 

Administração Tributária do Município de Capão do Cipó e regulamenta o pagamento da Gratificação 

de Desempenho de Atividade Tributária – GDAT, (Parcela Fixa) e Cria Gratificação de Produtividade 

(Parcela Variável), a ser deferida aos fiscais fazendários no efetivo desempenho da Administração 

Tributária e dá outras providências”, aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 010/2017, do 

Poder Executivo, que “Altera atribuições do cargo de Agente Municipal classe “E” função Agente 

Fiscal “E3”. Dispõe sobre a Administração Tributária do Município de Capão do Cipó e regulamenta o 

pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária – GDAT, (Parcela Fixa) e Cria 

Gratificação de Produtividade (Parcela Variável), a ser deferida aos fiscais fazendários no efetivo 

desempenho da Administração Tributária e dá outras providências”, ficando aprovado por 05 (cinco) 

votos a favor e 04 (quatro) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão dia 25/04/2017, 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 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


