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ATA N° 18 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de maio 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 17/2017, da Sessão Ordinária do dia 25/04/2017, que foi aprovada por unanimidade. 

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. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor Presidente, a colega vereadora, os colegas vereadores, o secretário de Obras, 

o secretário da Agricultura Tiago, secretário do Meio Ambiente seu Irineu, professor Valdir, e os 

demais que estão aqui assistindo. Cumprimenta também os ouvintes da 87.9 e os funcionários dessa 

Casa. Começando diz que vai parabenizar a funcionária Bruna, que hoje está de aniversário, e 

agradece ao almoço feito pela Bruna nesse dia, que estava maravilhoso. Aproveitando, também 

parabeniza sua amiga Adriana Farias, que também está de aniversário. Aproveita que já está 

parabenizando para comentar sobre o Festival da Canção, que teve início na sexta-feira onde foi 

assistir lá em Santiago, a Edna, o Elias e o Marcos que estavam lá representando o município. Diz 

que todos estavam na torcida, inclusive seu colega Diego, foi bom ver aqueles jovens cantando lá. Diz 

ter ficado emocionada, o secretário Jaques estava lá, o Tiago também estava lá, todo pessoal da 

torcida, foi muito importante os ouvir cantar, o mérito é deles mesmo, a voz deles é muito boa, seus 

pais estavam muito emocionados. Também parabeniza ao Robson, coordenador do CRAS, e sua 

equipe, por incentiva. Parabeniza o professor Paulo Reis, que deu suporte para eles, e diz que tem 

certeza que muitos jovens e adultos no município, têm talentos para serem ainda descobertos, então 

conversando com o prefeito, seu Osvaldo, que estava lá, ele demonstrou desejo de dar continuidade 

no Festival aqui no município, que antes já existia, para ir a busca de jovens e adultos e assim 

incentivá-los para não irem para outros caminhos. Aproveita isso para dizer aos pais, que incentive 

seus filhos para irem nas oficinas do CRAS, tem muita coisa interessante lá, tem aula de violão, aula 

de canto, tem de danças, tem várias coisas lá, com o coordenador Robson, com  a Carine também. 

Destaca eles estavam muito emocionados pelo apoio que estavam tendo da administração, toda a 

equipe do CRAS estava comentando que estava muito importante, e a Escola Isaías também de 

parabéns pela organização, que foi muito importante mesmo. Gostaria de falar um pouco sobre a 

Saúde, nas agendas dos médicos, e diz que segunda-feira, pela manhã, tem doutor Ricardo e o 

doutor Marcio, segunda a tarde tem a doutora Tagiane, e o doutor Marcio que atende no Carovi, e de 

tarde doutor Ricardo no Carovi, também. Fala que na terça-feira de manhã tem a doutora Mariela, que 

é na sede ali, doutor Felipe pediatra, tem o doutor Marcio, que é no Carovi na terça a tarde, e tem a 
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Tagiane também no Carovi, doutor Marcio na sede e a doutora Mariela faz visitas domiciliares. Cita 

que na quinta-feira a doutora Mariela nos grupos e a Tagiane na sede, e também tem o psiquiatra 

uma vez por mês, para pessoas que tiverem problemas de saúde mental, é só agendar e tem a 

psicóloga também, e tem a nutricionista. Gostaria de deixar dito a todos que incentivem os jovens, 

procurar fazer com que eles venham para as oficinas do CRAS, invés de ficarem nas ruas. Pede aos 

colegas que seja feito um projeto, diz que já tem juntamente já com a colega Carini, estão fazendo um 

projeto dos vereadores mirins, só assim os incentiva a virem uma vez no mês aqui na Câmara de 

Vereadores. Sobre a cidade limpa, juntamente com sua bancada, estão também fazendo o Projeto da 

Cidade Limpa, que é uma indicação junto com a prefeitura. Diz contar com todos os colegas nesse 

incentivo para fazer, juntamente com a comunidade, a limpeza na cidade. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta ao senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças, em especial aos 

ouvintes da 87.9. Inicia parabenizando aos filiados do PDT que puderam comparecer, ontem, aqui na 

Câmara de Vereadores, às dezenove horas, pois tinham a convenção municipal. Diz que se sentem 

muito honrados de ver pessoas de diversas localidades do município prestigiando e vindo ao encontro 

do PDT, ajudando a dar continuidade neste legado deixado pelos nossos antepassados, Brizola, 

Jango, Getúlio, dos quais essa chama jamais vai se apagar. Cita que Brizola dizia que onde tiver um 

PDT, existe uma família, é só chegar. Com essas palavras quer parabenizar ao novo presidente que 

assumiu o Partido Democrático Trabalhista de Capão do Cipó, senhor Roberto Rocha Cardoso, e o 

vice-presidente “Chiquinho” lá do assentamento, Altamiro da Cruz Ferraz, o segundo vice Anselmo 

Cardoso, secretário Jairo de Lima Charão, tesoureiro Diego Chaves, líder de bancada o companheiro 

“Manjolo”, presidente da Comissão de Ética Janete Oliveira, enfim, são mais de cinquenta e dois 

nomes a nominata do diretório municipal do PDT de capão do Cipó. Parabeniza a todos e que façam 

um bom trabalho, como vêm fazendo há muito tempo, dar continuidade ao trabalho realizado. Acha 

que o Partido Democrático Trabalhista, não desmerecendo nenhum outro, entendeu e participando do 

partido há anos, sendo um dos fundadores, como é bom ser PDT, ser trabalhista, militar no partido do 

PDT, pois as decisões são todas no geral, sempre reúnem as pessoas e nunca se faz nada sozinho. 

Parabeniza ao Roberto e ao “Chiquinho” e que saibam conduzir o partido da melhor forma possível. 

Já que o Jaques está aqui, pede lá no Posto de Saúde do Carovi, a cobertura do posto, pois só falta 

colocar a cobertura, até para se notar está querendo até estragar. Diz que aquela área serve para 

abrigar as pessoas dia de chuva, vem inverno, dias frios e irá acabar estragando se não montá-la. Diz 

que seu governo não fez, ficou faltando aquela parte lá, mas já vamos para o quinto mês do novo 

governo e vamos ver se conseguimos colocar para dar mais atenção ao povo do Carovi. Sobre a 

reunião, hoje, no assentamento, onde os colegas “Manjolo” e Carini estavam, deram encaminhamento 

da retomada das atividades do caminhão do leite, que é dos assentados, e pede que o Executivo olhe 

com carinho e devolva o caminhão para que consigam prosseguir com suas atividades lá. Falando em 

assentamento, diz ao Jaques não saber, pois o coordenador de estradas gosta mesmo é de arrumar a 

estrada dele. Diz que o pessoal lhe ligou e cobrou, hoje, que a estrada do coordenador de estradas 

está um “asfalto”, agora o resto é só descer lá para ver. Diz que ele nivelou, patrolou, empedrou, fez 

“sucesso” na estrada dele, agora o resto deixou a desejar e parece que só tem ele lá no 
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assentamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 

MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, 

público aqui presente, um abraço a todos e as que estarão os ouvindo pela 87.9, logo mais as vinte e 

uma horas. Começa agradecendo ao pessoal que estava presente na reunião. Diz ser uma pena que 

os colegas faltaram bastante, motivo alguém dizer que não sabia, e que foi através da rádio, que 

muitos não escutam, no caso, e não tiveram convite. Diz ter estado boa a reunião, onde foi tratado 

bastante assuntos sobre projetos, o que diz ser muito bom. Pede que o presidente, quando tiver em 

pauta esses assuntos, que seja de muito interesse do Executivo, também, pois esses projetos são 

muito bons e só irá trazer melhorias para os pequenos produtores e para o município também. Faz 

pedidos ao Jaques, que sabe comandar mesmo, e cita que aquela rua, última da vila, na esquina 

quem vai ao Neomir, “atorou” e o pessoal está tendo dificuldades em passar com carro baixo, está 

“pegando”, e até uma carga de pedra com a concha da máquina resolveria o problema, pois chove e 

vai o mesmo problema e o povo pede que faça. Fala sobre a casa do Francisco, que foi mexido, a 

patrola mexeu, não dava problema, agora está dando e ele reclamou bastante que não entra carro, e 

pediu que dê alguma consertada ali. Sobre o Posto de Saúde diz ver bastante gente gabar e até 

muitos criticar, mas o que vê é que na parte de remédios está vergonhoso. Cita que tem uma senhora 

que há dois meses pede o remédio e não tem. Pede que o Executivo veja junto com a secretária e 

faça alguma coisa. Diz que essa senhora lhe disse que poderia até dizer seu nome, mas não irá dar, 

mas se precisar daria seu nome, viria e dizia. Ressalta que vê em sua mesa sendo pedido mais CC, 

quando está faltando remédio. Diz que assim não tem como chegar e aprovar mais um CC, se na 

verdade não tem dinheiro para comprar remédio. Diz que isso não tem como fazer. Sobre a paradinha 

de ônibus que foi arrancada de frente do mercado do Seno, diz ter sido uma vergonha, e quem tirou 

deveria estar com algum problema, pois uma parada que foi colocada há vários anos ali, até para si, 

que é “rengo”, chega ali de madrugada, foi várias vezes a Santa Maria e em pé não fica, tem que 

sentar. Explica que um “cara” do assentamento chegou ali, esses dias, de madrugada, antes das 

quatro, teve que ir para o barranco sentar, pois não tinha parada de ônibus. Acha que tem que olhar 

com carinho e colocar uma parada lá. Diz não saber se melhor ou pior. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que aqui assiste, ao secretário de 

Obras, secretário do Meio Ambiente, secretário da Agricultura, ao motorista seu “Paulão”, deixa seu 

boa noite a todos e aos ouvintes da 87.9, que logo mais estarão ouvindo. Inicia parabenizando todos 

os trabalhadores pelo dia do trabalhador, que ocorreu ontem, apesar de hoje os trabalhadores não 

desistirem da luta, não tem muito que comemorar, pois temos a Reforma da Previdência, Reforma 

Trabalhista, cada um tirando o direito que há vários anos os trabalhadores conseguiram. Acha que, 

por simples município que somos aqui, mas somos eleitores, também, e temos que deixar nosso 

repúdio contra o que estão fazendo contra os trabalhadores. Pela Reforma da Previdência estão 

tirando todos os direitos dos aposentados e está sendo lamentável, mas fica aqui o seu 

reconhecimento a todos os trabalhadores, trabalhadoras que não desistem da luta, dia a dia, sol a sol, 

estão “pegando no batente” sem pensar no que vai acontecer. Diz ao secretário de Obras que, hoje, 

ali perto da entrada da propriedade do Nelson Kerpe, na estrada do Capão da Batalha, está se 
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formando um “borrachudo” que está ficando difícil e o secretário tem que fazer meio que urgente, 

mandar uma retro lá, começou agora esse final de semana. Estava puxando lá e está difícil caminhão 

carregado cruzar, formou rapidamente um “borrachudo” lá que está ficando feio. Fala também sobre 

aquele bueiro na primeira canhada que tem ali trancou, devido a muita chuva e está cruzando tudo 

por cima da estrada e formando uma valeta muito grande na estrada. Pede para a Secretaria de 

Obras, também, ali perto do Ademir, quem vai a Santiago, tem que fazer um bueiro, pois a estrada é 

“cortada” devido à chuva e está ficando ruim. Sobre a Secretaria de Saúde falaram aqui do pessoal 

que estão fazendo as visitas, e diz ter uma reclamação e vai falar o nome da pessoa, por que lá do 

seu Ibanez falaram que esse ano o pessoal das visitas não compareceu lá ainda, que são pessoas, o 

seu Ibanez que tem dificuldade para ir ao posto, e acha que estão cruzando todos os dias na frente da 

casa e então tem que fazer essas visitas. Diz que o agente de saúde vai, mas precisa visita de médico 

e de enfermeira para cruzar lá fazer, por que fazem as vistas nas casas também e essa é a 

reivindicação que fizeram. Agradece ao pessoal da água que foram lá e solucionaram o problema da 

água que fazia uma semana que estavam sem água, no último domingo ligou para o plantão e era o 

“Tinta” que estava de plantão e ele foi lá e disse que teve que subir um recalco na bóia da água da 

caixa para poder subir água para eles, pediram e agora esta sendo normalizada. É o que tinha para 

hoje e reserva o seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o presidente, colegas, munícipes que se 

fazem presentes e ouvintes da 87.9, que irão os ouvir logo mais, seu boa noite. Primeiramente, mais 

um projeto que vem “em cima do laço”, de contratação de pessoal. Já falou uma vez, vai retornar, 

dizendo que tenham um pouco mais de organização e não deixem tudo para a última hora, pois se 

não aprovam é os vereadores, mas quem coordena esses projetos é o Executivo. Pede um pouco 

mais de agilidade e organização. Sobre a reunião do leite, pede perdão por não estar presente, estava 

envolvido na silagem, foi por motivo nobre. Deixa sugestão para que o Legislativo leve ao Executivo, é 

que na época de safra, que tenha um plantão no ICMS, pois na última quinta-feira, aniversário do 

município, um produtor veio, como era feriadão, buscar bloco e se encontrava fechado, pois a 

prefeitura fechou meio-dia devido à festa do município, mas que deixasse um número de plantão. 

Deixa essa sugestão para que fique um funcionário de plantão e isso não ocorra, novamente. Cita que 

esses dias a colega Carini falou que na Inspetoria não tinha nenhum funcionário para tirar GTA, nota 

fiscal do produtor, só que a primeira coisa que o governo fez foi “cortar” vinte horas da veterinária. Diz 

que, ou a veterinária vai a campo ou fica no posto. Diz que não tem ninguém quando ela está em 

algum atendimento. Não sabe por que motivo e que organizem, novamente, pois se falava muito em 

governo para todos, mas, até agora, estão deixando bastante a desejar. Outra coisa, é que quando o 

Estado convoca o veterinário, também não ficava ninguém. Diz à Carini, que aquele dia haviam sido 

convocados para reunião e o veterinário se deslocou e não ficou ninguém. Irá falar um pouco sobre a 

Saúde, pois esses dias falaram que está completa a equipe. Diz ser menos mal, são quatro meses e 

antes tarde do que nunca. Diz parecer que estão fazendo obrigação aos munícipes, e não estão, pois 

é obrigação e no segundo mês deveriam estar com a equipe formada, todo mundo que entrou na 

prefeitura de CC e secretários sabem como funciona uma prefeitura e não tem desculpa, ninguém 

está aprendendo nada, todos conhecem como funciona uma prefeitura. Então, diz não ter desculpa 
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para levar quatro meses para montar uma equipe. Diz ser difícil sim. Sobre a médica irá voltar em seu 

temo de liderança. Sobre a questão do trator, diz fazer um mês que o trator TS está na auto-elétrica 

do seu Carloto, antes de sair de férias estava lá, voltou de férias e está lá ainda. Diz que esse trator já 

é problemático, e quando mandam arrumar, não arrumam. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta ao senhor presidente, senhores 

vereadores, vereadoras, secretários aqui presentes, munícipes, colega “Paulão”, que se faz presente, 

e os que vão os ouvir na rádio Cipoense FM. Quer aproveitar que os secretários que estão aqui e 

comenta que vai se “atracar” a fazer pedido, e que já tem um agradecimento do seu Arno Maier, que 

tinha feito um pedido e que acha que já foi feito, já foi empedrado lá a porteira dele, daí só fica um 

abraço só. Comenta também que tem um pedido que já falou ao Jaques que é do José Salvador do 

Amaral, que é para espalhar umas pedras e fala que já encaminhou o pedido. Fala também ao Jaques 

que o seu Nilvo Brunger pediu para ajeitar aquele bueiro que tem ali na frente da casa dele, e que 

está desmoronando. Comenta que só está reforçando o pedido porque o mesmo já tinha falado. Cita 

também que o seu Antonio Lopes quer um patrolamento lá na estrada dele e comenta que já 

encaminhou ao mesmo o pedido. Fala também que tem outro pedido de patrolamento ali nos 

Barassuol, e que estão esperando lá para empedrarem a estrada deles, e comenta que eles já tinham 

pedido e que só falta fazer o trabalho. Pede também ao Jaques que coloque pedra ali no Campo e 

Lavoura, e que ali foi atacada uma água, que se formou um açude, a estrada é firme, mas tem um 

açude grande, cruzou ali e tinha bastante água, e que se retirar aquela água da estrada já está 

beleza. Ressalta ao secretário que tem um pedido também ali do pessoal dos Palmeiros e das Tunas 

se desse para voltar o recolhimento do lixo, que primeiro tinha, recolhia aquele lixo ali e eles estão 

reivindicando se der para voltar aquele trabalho ali. Quer deixar um abraço a equipe lá do posto, 

funcionários de lá, à Bruna que está de aniversário,funcionaria daqui da Câmara de Vereadores. 

Ressalta ao Jaques que tem um pedido que hoje é mais para o mesmo, mas que o pessoal tem lhe 

pedido bastante que é colocar placa indicando as comunidades, e que tem pessoas que vêm de Ijuí, 

daquelas “bandas” de lá, e vêm aqui para o Inhacapetum e se perdem, cruzam e, às vezes, vão 

“bater” em Santiago porque não tem uma placa dizendo que ali é Inhacapetum. Pede placa ali perto 

do posto do Mario, aqui no CTG também, indicando as comunidades, porque as pessoas se perdem e 

têm parentes aqui, muitos plantam aqui e, às vezes, vêm de noite, então pedem para colocar placas 

indicando para saberem quando vêm de noite. Comenta ao presidente que tem um pedido ao mesmo 

que queria que reforçasse ao Executivo, sobre a data da feira que, às vezes, coincide com o Dia das 

Mães e o comércio lhe pediu se desse para trocar a data, porque é uma “safrinha” que eles fazem 

nessa data. Então, comenta novamente que queria reforçar aqui e que já falou ao mesmo que reforce 

para que não faça no mesmo final de semana, que é uma “safrinha” que eles têm para melhorar o 

comércio. Não havendo mais nada reserva o seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta ao senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, aos ouvintes da 87, senhor vice-prefeito e secretário de Obras, secretário de 

Agricultura, do Meio Ambiente, seu querido e amigo professor Valdir, o qual diz que muito fez pelo 

distrito de Progresso, e sempre faz. Diz ser uma pessoa sempre atenta àquela comunidade, e pelo 

qual tem grande respeito e pela sua família, pelo professor que foi lá no distrito de Progresso e aqui 
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no Júlio Biasi. Cumprimenta o motorista exemplo da Saúde, amigo Paulo, que sempre que viaja junto 

tem aquele respeito e aquele carinho pelos motoristas da Secretaria de Saúde. Diz à colega Carini e 

ao colega “Manjolo”, que lá estiveram no assentamento Nova Esperança, e já pede escusa ao pessoal 

de lá, pois sempre foi um defensor da pequena propriedade e da bacia leiteira. Diz ficar doente 

quando vê famílias tendo que abandonar a bacia leiteira, sendo um sustento da sua família, e nós 

precisamos, cada vez, se unir mais, para que possamos dar mais força às famílias. Acredita que o 

pessoal dos assentamentos pode contar consigo, pede escusa, novamente, em não poder estar lá, 

pois tinha outros compromissos, mas assim que tiver qualquer reunião quer estar junto, pois é 

defensor da pequena propriedade, do pequeno agricultor, principalmente dos nossos assentamentos. 

Sobre a questão dos médicos na Saúde, sabe o que se passou, o problema com seu colega Tiago, 

um pequeno erro que a médica cometeu, não poderia ter cometido com a família do colega e sua 

pequeninha, mas irão corrigir esse fato, para que não venha acontecer. Cita que sempre tiveram 

problemas com médicos, sempre faltou médico, sempre vem médico e sai médico, agora temos o 

pediatra que já está atendendo e mais o clínico geral, mas sempre terão problemas, em qualquer 

questão de nossas vidas. Diz que esteve na semana que passou visitando a Secretaria de Agricultura, 

coordenada pelo secretário Tiago, ao qual parabeniza pelo belíssimo trabalho que está fazendo. 

Quando se deparou lá com o quadro de funcionários, assessores, mecânicos, quando viu toda aquela 

equipe de trator, globe, espalhador, reboque, tudo funcionando, ficou muito orgulhoso em ver o 

trabalho e não com altos valores, valores muito bem reduzidos que fez lá com todo o maquinário da 

Secretaria de Agricultura do município, até mesmo que o secretário já esteve trabalhando lá em sua 

propriedade, no Entre Rios, e parabeniza o belo trabalho que vem fazendo. Gostaria que o secretário 

de Obras verificasse, o quanto antes, aquele bueiro em frente ao Néri, pois na terça que passou, 

aquela enxurrada de água, quando chegou naquele bueiro, já cruzava por cima a água, e só pedia à 

Deus que lhe mostrasse a direção de sua casa, para que pudesse passar. Nunca passou tanto medo 

para chegar até em casa, como naquela terça. Quando chegou em casa, desceu do carro, ajoelhou e 

agradeceu a Deus, pelo medo que passou de tanta água nas estradas, nas canhadas que não tinha 

como passar com tranquilidade e segurança, até mesmo pessoas de Santiago ficaram encalhadas até 

umas horas da noite. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO 

NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, 

vice-prefeito, secretários e comunidade. Inicia dando os parabéns pelo dia de ontem a todos os 

trabalhadores, em especial aos cipoenses, e que Deus abençoe a cada um. Diz que hoje esteve com 

seu colega “Manjolo”, juntamente com o vice-prefeito Jaques na reunião do assentamento, aonde foi 

muito bom esse início, pois recém é o princípio, e tomara que na próxima todos os colegas 

vereadores consigam estar presentes, inclusive o presidente, pois o que o senhor “Nenê” falou e o 

Pedrinho, não é só para o assentamento o projeto que eles colocaram, as ideias deles, é para os 

pequenos produtores, e isso é muito bom. Destaca que se for pensar tem muitos pequenos 

produtores que, realmente, precisam. Umas das coisas que achou muito boa a ideia deles é do leite. 

Acha que o caminhão tem que se dar um jeito, nem que seja incentivo da Câmara para que arrume, 

pois vai ficar a arrecadação no município, também, é lucro para o município. Cita que ali tinha pais 

que lhe pediram uma parada na esquina do senhor Pedrinho, de ônibus, pois tem seis crianças que 
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ficam ali e dia de chuva não tem como os pais ficarem ali, só de guarda-chuva. Pede quando puder, e 

ali na Marizani, também, que sejam colocadas essas paradas. Diz que hoje, para si, é motivo de 

satisfação, pois logo mais o Adriano está chegando, assessor o deputado Alceu Moreira, e vem aqui, 

deputado federal, para colocar uma emenda. Diz que irão sentar, logo após a sessão, e para si é 

motivo de satisfação, pois hoje são oposição, mas estão pensando no bem comum de toda 

comunidade cipoense. Agradece pelo Adriano, que daqui a pouco estará aí, de se empenhar em vir, 

pois tem tantos deputados que nem olham para Capão do Cipó, por ser uma comunidade pequena. 

Não pode deixar de falar aqui, pois recebeu várias ligações, e todos os colegas vereadores têm que 

se reunir e falar mesmo, como estava falando antes com o colega Antonio, que sugeriu irem falar com 

gerente do Banrisul, pois é impossível ficar um feriadão desses e desde quinta-feira a agência de 

Capão do Cipó sem um real para as pessoas poderem tirar. Inclusive, diz que teve empregados lá do 

Inhacapetum, que vieram no sábado retirar seu pagamento, para fazer “rancho” no município e não 

tiveram como. Diz que isso é impossível e terão que tomar uma providência, e mesma coisa, hoje o 

Adriano estará aí e vão conversar, sobre a Brigada, pois um feriadão desses e não ter Brigada Militar 

em Capão do Cipó. Diz ao presidente que têm que se reunir e ir à luta, pois não tem mais como 

esperar. Agradece ao secretário de Obras, Jaques, por ter mandado lá perto do Anselmo, ficou muito 

bom, só diz que se não arrumar aquela caixa de água, será duas semanas e estará a mesma coisa, 

pois está virando água do mesmo jeito. Diz que ficou empedrado, ótimo, mas se continuar dá duas 

semanas e está da mesma forma. Outra coisa que pede, não sabe o que aconteceu, todo esse 

feriadão e o Rincão dos Vieiras não teve transporte escolar hoje. Não sabe se está estragado e se 

não foi arrumado durante todo esse período de feriadão. Parabeniza aos alunos do CRAS, e por 

motivo de outro compromisso não pode se fazer presente, senão, com certeza estaria lá. Associa-se a 

colega vereadora, pois tanto batalhou para que esse projeto do vereador-mirim estivesse aí. Informa 

que está chegando o assessor Adriano e a ex-colega conselheira Tutelar e ex-vereadora Regina, de 

Unistalda, aos quais agradece a presença. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente em exercício, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, comunidade cipoense, secretários, assessores do deputado do 

PMDB, sua colega Regina, amiga lá da cidade de Unistalda, seja bem vinda a Capão do Cipó. Quer 

dizer que hoje pela parte da manhã, a hora que abriu o banco Banrisul, em Santiago, às dez horas, 

ligou e precisou fazer três ligações para falar com nosso gerente, e disse a ele que não admite que 

nossos funcionários públicos, as pessoas que recebem lá no banco, os aposentados, desde quinta de 

tarde, sexta, sábado, domingo, segunda e hoje às três horas da tarde que vieram arrumar um fio que 

era da internet e ficar quase uma semana sem sistema no nosso banco. Diz ter falado a ele que não 

admite, pois contribuímos, o município faz a sua parte, e têm obrigação de cobrar como fiscalizadores 

e vereadores. Amanhã irá a Santiago e, novamente, irá falar com ele pessoalmente, e não admite que 

isso aconteça no município. Hoje pela manhã, diz a todos que o pessoal da Brigada esteve aqui 

conversando, onde estão levando acesso aos deputados, tentando marcar uma audiência pública com 

o chefe maior, lá em Porto Alegre, para resolver o problema de segurança em nosso município. Diz 

que já começaram por essa Casa, colocando câmeras de vigilância aqui, para ter um controle e 

começando incentivar a ter uma segurança melhor no município. Cita que a Brigada, no final de 
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semana, tem um simples carro que está fundido, e fica difícil deles irem até as localidades, quando 

são chamados para uma ocorrência. Diz que estão tentando trabalhar em conjunto, pois querem o 

melhor para a comunidade. Diz ao Tiago, que quinta-feira esteve presente lá na secretaria dele, 

juntamente com o Tiago Rosado, que é teu funcionário, e, juntamente com a bancada do PP e a 

comunidade, o dever é fiscalizar, ver e cobrar o trabalho do secretário, e o Tiago com sua equipe de 

funcionários, assessores, mecânicos, foi tão fácil, quando chega num ponto de conseguir a união e 

“tocar” um trabalho para a comunidade. Parabeniza ao Tiago pelo trabalho e de sua equipe, e diz que 

sabiam que iriam gastar bastante para reformar todo o maquinário que tinha na Secretaria de 

Agricultura, e está tudo funcionando, no andamento que a comunidade queria. Diz a ele que o que 

precisar desse presidente, desse vereador, desse amigo, pode contar sempre. Ao colega “Miro” diz 

que as pessoas lá da comunidade do Carovi lhe ligaram sobre aquele bueiro depois do João Garcia e 

o que desce ali o Nelson Kerpe, e tem que resolver esse problema. Ao colega Antonio, sobre esse 

outro bueiro quem desce ao Néri, tem que fazer, diz ao Jaques, pois sabem que é onde as pessoas 

cruzam todos os dias. Diz que na sexta, juntamente com o prefeito, o vice Jaques, a colega Ionara e 

todo o pessoal do CRAS e da Assistência Social, estiveram presentes no Isaías dando apoio a todo o 

pessoal que foi participar do festival. Destaca que Capão do Cipó está de parabéns, foram jovens 

daqui que foram lá e ganharam o primeiro lugar no juvenil e a maior torcida foi a nossa. Diz que foram 

lá fazer força e mostrar que a juventude está fazendo o melhor para seu município. Cita que ontem 

era feriado no município e no estado e deseja aos professores, funcionários públicos do município, 

aos colegas vereadores e a toda comunidade cipoense, ontem era o Dia do Trabalho, e cada um de 

nós faz um pouquinho para que Capão do Cipó cresça, pois se não formos nós, com nosso trabalho, 

não somos ninguém. Deixa abraço e feliz Dia do Trabalho, principalmente a todos os moradores do 

Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Ressalta que volta 

a essa tribuna então e que quer parabenizar o Tiago que, também, como secretário da Agricultura 

está fazendo um bom trabalho, e que também seja bem vindo o assessor do PMDB. Comenta ao seu 

Luiz Manente que queria saber se ele saberia se o medicamento é da farmácia básica ou é daqueles 

do estado. O vereador Luiz Ozório Manente faz um aparte: Responde não saber no momento a 

resposta. O vereador torna a palavra e ressalta então que quando é da farmácia básica é uma coisa 

do estado e demora mais um pouco, e que tinha que saber o nome do medicamento para saber, mas 

se é do estado não tem o que fazer. Parabeniza o Jairo também pela reunião do mesmo, que fizeram 

do PDT. Também quer se congratular com o seu colega sobre o que ocorreu, e pela sua parte pede 

desculpas pela sua equipe lá, já conversaram e que não serve de adianto tanta gente, como se diz, se 

não pode trabalhar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Líder de Bancada, PDT: Ressalta que quer falar sobre o manifesto em defesa do povo trabalhador, e 

desejar a todos pelo dia de ontem um grande abraço, e comenta que sentiu um pouco descaso dos 

secretários, pelo menos das 14h30min até 17h00min que tiveram na praça ali, fazendo aquele 

manifesto e só estava o seu Irineu, secretário do Meio Ambiente. Comenta não saber se, de repente, 

o Tiago estava trabalhando, mas então parabeniza o seu Irineu que estava “de pé firme” com os 

mesmos lá até umas 19h00min, por aí. Quer reforçar uma parada de ônibus do Pedrinho, referindo-se 
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a Carine, e fala a ela que o mesmo também já tinha lhe pedido também lá no assentamento, e pede 

ao secretario de Obras que o faça. Ressalta ao senhor presidente que o acesso aqui no município já 

está esburacando e comenta que agora que tem uma 377 boa, começou a esburacar o nosso acesso 

e pede um ofício ao DAER, urgentemente, que conserte esses buracos para não piorar a situação. 

Comenta também sobre os assessores do Alceu Moreira e deixa um grande abraço aos mesmos, 

deseja que façam uma bela reunião. Quer dizer também que ontem tiveram a participação aqui do ex-

vice-prefeito, candidato a vice prefeito de São Borja, que esteve aqui com os mesmos e também o 

Tiago Cadó, pré-candidato a deputado Federal, que participou da convenção ontem aqui. Deseja um 

grande abraço também ao presidente de honra do PDT, senhor Silon Moraes. Quer também 

parabenizar as aniversariantes Bruna e Adriana. Deixa os seus parabéns aos alunos que 

representaram muito bem o município no festival de Santiago. Ressalta ao Jaques que quer só fazer 

uma pergunta ao mesmo, se ele votaria na criação de mais um cargo, se tivesse aqui como vereador 

hoje. Comenta que tem quase certeza que o mesmo discutiria fortemente sobre esse projeto, e que o 

voto do mesmo ia ser contra, ainda mais que tem apenas a declaração do prefeito aqui como 

ordenador de despesa, porque o secretário da Fazenda sempre assina os projetos de criação de 

cargo, passa pelos contadores, e hoje não tem a assinatura deles aqui, e o prefeito teve que assinar, 

então a “boca não está boa” mesmo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Ressalta ao Adriano que já tinha lhe 

dado as boas vindas, e que é motivo de muita satisfação, diz ao Adriano e à Regina, de os mesmos 

estarem aqui hoje presentes, sendo que é oposição e comenta que muitos “torciam” para que nem a 

mesma chegasse até aqui, mas cita que, graças a Deus, chegou e agora com apoio dos mesmos. 

Reafirma que sabe que vêm emendas por aí, para os munícipes, então é motivo de muita satisfação e 

deseja aos mesmos que sejam sempre bem vindos a Capão do Cipó. Quer falar também que esteve 

no manifesto lá em Santiago, com a sua colega vereadora de Santiago, a vereadora Eva, juntamente 

com o pessoal do assentamento e que por isso não se fez presente aqui, porque a mesma estava lá 

junto com eles do assentamento. Comenta também que hoje entregou ao secretário de Obras os 

ofícios pedindo, e que o mesmo falou que vai fazer as estradas de todos os assentamentos, e que ele 

não tinha conseguido descer para lá porque está difícil. Diz entender, porque teve muita chuva, mas 

agora as patrolas descerão e que o mesmo falou que vai fazer toda aquela estrada. Comenta também 

sobre a estrada dos Palharini, que o pessoal está esperando que as patrolas desçam, porque está 

terrível. Ressalta também que estão montando, juntamente com o procurador jurídico, o projeto do 

vereador mirim, e que esse projeto muito diz ter batalhado pelo mesmo, com suas colegas do PMDB, 

em nível do estado, e que as mesmas lhe mandaram e comenta que agora a sua colega Ionara vai 

fazer parte para que então eles apresentem, e que os seus colegas vereadores incentivem. Quer 

deixar os parabéns a Bruna e a Adriana também e deseja uma boa semana a todos, e que todos 

fiquem com Deus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 

MANENTE, Líder de Partido, PDT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: 

Dá as boas vindas ao seu Adriano e a ex-vereadora Regina, que sejam bem vindos nessa Casa, é um 
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prazer recebê-los. Diz aos colegas que já estão pedindo desculpas antes mesmo dele comentar o 

caso, é que a sua filha mais nova chegou ao posto, sexta à tarde, fez a triagem e na hora de ser 

atendida a médica nova se recusou, por que não atendia criança. Então, queria ver se o Antonio 

falaria com essa calma se fosse um parente dele, e além do mais, não tem certeza, mas vai comentar 

que diz que ela também não atende nem criança nem idoso. Questiona que contratação que fizeram. 

O vereador Dilcione faz um aparte: Diz que também não atende gestantes. O vereador torna à 

palavra e se surpreende de não atender nem gestantes, e que a coisa está “boa”. Diz que esses dias 

uma senhora perguntou por que não buscam mais os carentes em casa para atendimento, e disse 

não saber e deve de ser a tal mudança. A vereadora Carine faz um aparte: Pergunta se é a doutora 

Mariela? O vereador torna à palavra dizendo que não era a Mariela, era a Cardinal, e espera que isso 

não aconteça mais e que a equipe completa da Saúde não aconteça igual a primeira gestão do 

Osvaldo que, de setembro a dezembro, não tinha médico para atender nos últimos dias do governo. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de 

Governo: Cumprimenta o assessor do deputado Alceu Moreira, grande deputado que teve o prazer 

de conversar com ele, que é uma grande figura. Portanto, diz não acreditar muito nos deputados, por 

que olha o que fizeram agora do seu partido, da sua bancada, agilizar a votação para desmoralizar o 

pequeno trabalhador do campo, Covatti Filho, Luiz Carlos Heinze, e aí segue, é uma porção e o ano 

que vem estão aí com a mesma cara e quer que o povo olhe para isso, olhe muito bem por que o que 

o governo está fazendo e vai fazer, com certeza, não restam dúvidas é para cada dia que passa a 

nossa classe se desmoralizar. Fala, ao vereador Jairo, sobre o projeto e o impacto financeiro está 

assinado sim, só não teve tempo de chegar à sua mesa por que não foi xerocado, mas já está 

assinado sim, e o projeto é um projeto que vem do Executivo para beneficiar o povo cipoense, motivo 

da farmacêutica não se fazer presente ou não estar no local, e essa moça que vai trabalhar lá, com 

certeza, vai desempenhar a atividade por que tem que ter pessoas capacitadas para esse setor. 

Então, a partir de terça que vem ele chega a seu gabinete para que o senhor olhe com bons olhos 

para esse projeto. Comenta sobre a questão do ICMS e agradece ao vereador Tiago pelo gesto que o 

mesmo colocaste aqui sobre um funcionário, isso aí não se teve nos governos passados e agora é 

uma sugestão sua. Agradece por que o mesmo está ajudando administrar o Capão do Cipó, e é isso 

que querem. Parabeniza a Carini também pela iniciativa, pelo bom comportamento nessa Casa como 

vereadora nova, que quer o bem para o Capão do Cipó. Parabeniza novamente a Carini, que é dessa 

forma, é assim mesmo que tem que trabalhar, não podem estar aqui diferenciado de partido o PDT, 

PP, PMDB, Capão do Cipó não quer saber de partido, quer saber do trabalho dos vereadores, tem 

três mil e poucos habitantes na cidade e não é partido que vai fazer o bem estar do povo, é a união 

que faz a força. 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. 

078/2017, encaminhando Projeto de Lei 014/2017. PROJETO DE LEI Nº 014/2017, do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão – Assessor de Farmácia 

– CC – 2, da Secretaria de Saúde e dá outras providências”. INDICAÇÃO 008/2017, da vereadora 

Ionara Nascimento ao prefeito municipal. OF. 003/2017, do PDT, solicitando empréstimo Plenário para 

convenção do partido, das 16 às 19 horas, do dia 1º de maio. OF. 002/2017, do PMDB, solicitando 
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empréstimo Plenário para reunião do partido, às 20 horas, do dia 02 de maio Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão dia 09/05/2017, 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, 02 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


