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ATA N° 19 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 09 (nove) 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 18/2017, da Sessão Ordinária do dia 02/05/2017, 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. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, munícipes que honram com suas presenças, e 

novamente os assessores do deputado Bianchini, saudações especiais a eles. Diz iniciar nesse dia, 

parabenizando todos os novohamburguenses, porque colorado e Internacional representaram mal o 

gauchão, e estão onde mereciam, ganhou quem merecia, parabéns a todo time do Novo Hamburgo. 

Talvez exista algum torcedor por aqui, e olhando como há dois dias do título se vê na TV, como é 

difícil manter uma equipe pequena, porque todos os jogadores já estão praticamente abandonando o 

time, porque já tem propostas de diversos times maiores, e terão que refazer todo o time novamente, 

do Novo Hamburgo. Então, diz que é uma caminhada que todos querem alcançar, um dia chegar a 

um time grande e agora há esperança para eles, só a folha de pagamento do que ganha o 

D’Alessandro, num mês, paga toda folha de pagamento do Novo Hamburgo inteiro. Diz que irá falar o 

que interessa aos cipoenses, porque recebeu diversas ligações, senhor vice-prefeito Jaques que aqui 

está, sobre estradas, também diz estar se referindo ao Presidente da Câmara, imaginem há seis 

meses atrás, seria lá por novembro, se acontecesse de sua administração Meneghini e Anselmo abrir 

estradas tudo bem, abrir um pouco, arrumar, podar árvores, mas imagine desmatar praticamente 

seiscentos ou setecentos metros de árvores, e ir limpando tudo, tirar tudo, árvores nativas, que é 

proibido por lei, que tem que ter autorização da Fepam. Gostaria de deixar pedido ao líder de governo 

que diga se tem autorização da Fepam para fazer aquele estrago que fizeram ali no Rincão dos 

Vieiras. Diz imaginar se fosse o Jaques na Tribuna, em novembro ou dezembro “rebentando”. Fala 

que, às vezes, estavam com máquinas para tirar uma árvore, e na segunda se tirasse árvore, 

certamente o Meneghini estava nas grades. Então por isso pede que traga, líder de governo, na 

próxima sessão, a autorização para tirar todas aquelas árvores, que foram tiradas de lá. Também diz 

que quer saber colegas, vice, líder de governo, tem pessoas que, às vezes, precisam de um carro 

para ir a Santa Maria, como o Jaques sabe, e ficou de retornar ligação e não retornou, sobre uma 

senhora ali do assentamento 14 de Julho, que necessitava urgentemente de um carro para levá-la até 

Santa Maria, eram às oito horas só para fazer exame de sangue, e tinha veículo da Saúde que iria de 

transporte normal, mas o problema dela é muito sério e não tinha como esperar o dia inteiro, porque 

diz que já viajou nos carros da Saúde, e saiu de lá oito horas da noite, daí se faz um exame e está 
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liberada em quinze minutos, e tem que ficar até as oito horas da noite e chegar em casa as dez da 

noite, é muito complicado para pessoas que têm sérios problemas de saúde, tem que haver um 

atendimento especial para pessoas especiais. Acredita que estão bem de carro, pois a administração 

deixou bem equipado o Posto de Saúde, e pede novamente ao líder de governo, e o vice-prefeito que 

diga quantos carros já estragaram até agora e que não tem mais conserto nessa administração, 

porque tudo ficou andando em pleno funcionamento. Inclusive, soube nesse dia por uma ligação que 

veio de Unistalda, de um primo seu, que existe uma ambulância de Capão do Cipó. Pergunta o que 

faz lá essa ambulância, e parece que está emprestada em Unistalda, mas aqui por essa Casa não 

passou esse empréstimo de ambulância para Unistalda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, pessoal aqui presente, seu boa noite a todos. Começando hoje a 

falar um pouco sobre o que seu colega Jairo estava se referindo, no caso da dona Clarice, que ela lhe 

ligou no dia de ontem, dez horas da noite, que ela iria estar viajando para Santa Maria nessa 

madrugada, onde é péssimo mesmo o atendimento que foi feito e dado a ela. Cita que na semana 

passada ela esteve no Posto de Saúde e pediu um carro para levar, o secretário Jaques deve estar 

sabendo disso aí, inclusive ela falou que foi pedido a ele, e até hoje o carro não apareceu. Então, diz 

que é lamentável esse fato aí que aconteceu, e o pessoal, juntamente com a secretária de Saúde, 

teria que toma uma providência, para que não tenham que chegar aqui, todas as terças-feiras, e ter 

que estar “batendo sempre na mesma tecla”, fica chato isto aí, e eles estão passando por 

dificuldades, para ela se mover da cama tem que ter ajuda do seu marido, e cortaram o Bolsa Família 

dela. Explica que no caso dela sabe-se que o recurso deles é apenas o lote, quem tem um lote não 

consegue viver com apenas cem sacas de soja por ano, então por isso ela pede, encarecidamente, 

nem que seja uma cesta básica que seja dada, que chegaram a dar uma, depois já cortaram, deram 

apenas um mês, pelo menos até as coisas melhorarem um pouco, pelo menos na saúde. Gostaria de 

pedir ao Jaques, até já foi pedido para colocar as pedras lá na frente da casa do seu Luiz, que não foi 

colocado ainda, uma caçamba já daria. Diz que falou de brincadeira no dia de hoje, se o Jaques não 

colocar as pedras lá, semana que vem irá colocar com carrinho na segunda-feira, irá colocar mesmo, 

e vai tirar foto para depois não dizerem que não foi avisado. Por causa disso fica mais uma vez o 

pedido que seja arrumado. Cita que o Francisco, em frente à casa dele, até esteve um vizinho dele de 

carro e arrancou todo o suporte do motor, essa semana, está horrível de se olhar, foi mexido em 

coisas que estava bom, nunca a água havia tirado, agora foi mexido, o patroleiro abriu e ficou lá um 

barranco, então aquilo ali é algo que também pede que pessoal vá ali e arrume, senão tem ser com 

sua pessoa mesmo para arrumar e fazer o serviço. Outra coisa, diz ao colega Antonio, sobre o que o 

colega falou, admira muito que lá para sua comunidade o colega faz mesmo, pede as coisas e fazem, 

mas como o colega falou que as patrolas e maquinários tiveram duas vezes lá e a dona Lutiane pediu 

umas carginhas de pedra, que ficou sem ser colocada para ela lá, no caso a hora que o maquinário 

estiver para lá, se tiver como colocar, seria muito bom fazer isso para ela, porque depois terá que sair 

daqui só para levar uma carga de pedra ou duas. Diz que o coordenador Chico poderia fazer isso aí, 

deixar um pouquinho o rolo, porque aquilo ali acostuma muito, vai gostar muito de lidar no rolo, teria 

que anda mais para ver o que tem para fazer mesmo, senão aquilo pode te deixar “baldoso” em cima 



 0181

do rolo. Por enquanto seria isso diz que voltará e tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

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

Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que os assiste aqui hoje, os 

assessores do deputado Bianchini que aqui estão novamente, e os ouvintes da 87.9 FM, seu boa 

noite a todos. Gostaria de, começando nesse dia de hoje, dizer que havia feito convite para café 

colonial, que estaria sendo realizado neste mês lá no Carovi, que não será mais realizado esse mês, 

foi adiado talvez para mês de junho, não foi marcada a data ainda, então fica cancelado o café 

colonial, que estava programado para dia vinte no Carovi. Também quer nesse dia de hoje já 

parabenizar a todas as mães pelo dia das mães, que transcorre no próximo domingo, principalmente 

sua esposa e sua mãe, inclusive sua mãe está de aniversário no dia de hoje também. Deixa seu 

parabéns e em nome dela fica suas felicitações pelo Dia das Mães. Fala que tem sido falado aqui 

nessa tribuna muito em segurança pública, foi feito um encontro com o pessoal da associação 

comercial, com os comerciantes do município. Diz acreditar que está chegando o mês de começar a 

terem atitudes, porque no mês que vem sairá a nomeação dos novos policiais que vão ser chamados 

para integrar no governo uma nova equipe, e por isso acredita que está na hora de formar uma 

Comissão aqui de Capão do Cipó, para ir atrás de buscar policiais para o município, pois tem o projeto 

em que foi aprovado das construções das casas habitacionais, da polícia. Diz então ter a proposta 

para poder chegar lá “hoje”, diante do Presidente de Justiça, diz não saber como se chama o 

Comando de Justiça, para ir atrás pedir vinda dos policiais para cá, porque verdadeiramente o 

município está sendo abandonado aqui, temos um ou dois policiais para dar toda a assistência aqui. 

Então, é muito pouco, por isso não pode ser perdida essa oportunidade, desse mês de começar a 

pressionar ou não será conseguido nada, e ficar somente aqui na tribuna “batendo” também não 

vamos conseguir nada mesmo, está na hora de sair daqui, formar uma Comissão com a prefeitura, 

com o Executivo, Câmara de Vereadores, Associação Comercial, todos pegar juntos, unidos, para 

conseguir, porque só um ou dois, falar com eles não resolve nada. Hoje se sabe que Ministérios 

Estaduais ou Federais só funcionam através de “pressão”, só falar aqui não vai nem chegar lá para 

eles, pouco vai resolver, só um deputado muitas vezes bater lá, também resolve muito pouco. 

Acredita que está na hora de partir, tomar atitude porque só conversa chega, o povo está cheio de 

virem aqui conversar por conversar e não fazer nada. Então, acredita que está na hora de formar o 

mais breve possível, porque não tem mais tempo, se tem um mês e pouco para nomeação dos 

policiais, não pode se perder essa oportunidade de conseguir. Seu muito obrigado, reserva seu tempo 

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

ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, demais colegas vereadores, colegas 

vereadoras, munícipes nessa Casa, assessoria do deputado Bianchini, que se faz presente, ouvintes 

da Cipoense que vão mais tarde ouvir, seu boa noite. Primeiramente diz ficar feliz que a administração 

chamou a veterinária para lhe conceder mais umas horas. Diz ficar satisfeito que as coisas boas que 

saem dessa Tribuna, a administração siga. A Bancada do PMDB, juntamente com a Carini e os 

demais companheiros dessa Câmara, não vai querer prejudicar a ninguém, tudo que beneficiar a 

comunidade cipoense irão lutar para melhorar o município, jamais vão fazer o que a Bancada do 

Partido Progressista na Câmara passada fez, naquela emenda do Jerônimo, de duzentos e cinquenta 
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mil, dito pelo deputado Jerônimo, que a Bancada Progressista entrou em contato e pediu para não 

doar o dinheiro, porque era adversário. Diz que jamais vão fazer isso, porque isso é não ver o bem 

comum, apenas siglas partidárias, e isso diz não esperar mais dessa Casa, porque tem que haver o 

bem comum. Diz ser pena que a veterinária já tem compromissos e não pode assumir vinte horas. 

Questiona porque que cancelaram para depois de três a quatro meses devolverem, só para dizer 

depois que é “pai da criança”. Fala que tem seus pedidos, que fez em final de fevereiro e início de 

março, para secretarias na administração, e até agora não teve resposta, coisas simples, muito 

simples. Diz que será que vai ter que pedir via promotoria, são dois meses e meio. Fala ao colega 

Jairo dizendo parecer que quando se está do outro lado, tudo é diferente, e que o vice-prefeito quando 

era vereador tinha postura, agora como vice está totalmente diferente. Fala que chegaram ao ponto 

hoje de munícipes andar tomando maquinários da prefeitura. Pergunta ao coordenador que lhe 

confirme sobre isso, “o mesmo faz sinais de confirmação com a cabeça”. Com essa afirmação diz que 

isso é início de governo de quem está indo bem. E outra coisa que diz ter aprendido em casa, que 

administrar dinheiro público é coisa séria, aí se chega o ponto porque a doutora que não atende 

gestante, e nem mulheres grávidas está no Cipó, porque dúvida que o prefeito em sã consciência 

tenha aceitado tais condições que ela disse que fez para vim trabalhar aqui. Mas voltando um pouco a 

memória, o prefeito tem transações financeiras com o pai da mesma, então para ela ir embora só se 

ela quiser ir, porque jamais irá colocar ela para rua. E a secretária onde fica nisso tudo, questiona. 

Seu muito obrigado diz voltar em tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, 

vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, colegas, secretarias da prefeitura, assessores do 

deputado Bianchini. Também de início já quer fazer homenagem às mães, a sua esposa, as mães 

aqui presentes, às colegas vereadoras, e diz que se possível no domingo estará dando um abraço, 

não na sua própria mãe porque não há tem mais, mas estará abraçando a esposa e a sogra, que 

considera como sua mãe. Fala que não sabe para quem dirigir a palavra, se para Presidente ou para 

secretário, porque estão com um problema aqui no trevo, que uns chamam de “Borges de Lara”, se é 

mesmo esse nome, esse trevo não tem sinalização, até acha que seu Paulo pode confirmar, quando 

tem muita chuva, que quando se chega ali não se sabe para que lado pender. Fala que é o trevo que 

liga a 533 á 377, assim que chega ali não tem nenhuma sinalização indicando para onde tem que ir. 

Diz que andou vendo nos outros trevos e tem uma placa que diz que dá passagem obrigatória, que é 

uma que está sinalizando e nesse daqui não tem, nem na beiradinha do chão o cordão é pintado, e já 

aconteceram vários acidentes ali, e tem que se prevenir esses acidentes, por isso pede ao Presidente 

para ver com o órgão competente da competência de quem é, para poder sinalizar ali, senão vão ter 

que colocar nem que seja um sinal luminoso, porque já aconteceu vários acidentes, a pessoa vai e dia 

de chuva é muito ruim. Diz até conhecer e saber dos buracos até o trevo, também as moitas, mas e 

quem não conhece? Diz ser por isso que deixa esse pedido e pede que seja o mais breve possível 

para ser sinalizado aquele local. Nesse dia visitando as casinhas populares, conversando com as 

pessoas que estão muito felizes, e já estão morando ali, já quer dizer a eles que foi falado com o 

secretário de Obras para rebaixar um pouco aquela rua e empedrar que eles não têm, e pediram 

também a iluminação, e também uma parada de ônibus, só ressalta porque isto também já pediu, 
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para eles ficarem sabendo. Diz terem um projeto já sobre as paradas de ônibus, e com certeza 

acredita que vai sair, e iluminação que já foi pedida para ali, já está encaminhado os pedidos. Então 

diz que era isso, esse pedido da sinalização, e diz ter falado com os motoristas da Saúde, eles que 

viajam, saem cedo, com serrações é muito “brabo” aquilo ali, é perigoso aquele local. Reserva seu 

tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz presente, vice-

prefeito, ouvintes da 87.9. Diz que continua sendo feito patrolamento e encascalhamento no 

assentamento Nova Esperança e, certamente, nos demais assentamentos: Sepé Tiarajú, 14 de Julho 

e Santa Rita, assim como os abrigos escolares que já foram cobertos e mudados de lugar, o do seu 

Gilberto, do Pedrinho, do Adilson e da Ester. Solicita ao secretário, conversou com ele, e que seja 

feito o encascalhamento no distrito de Progresso lá para o seu Joãozinho Pinto, para a Eliane, e ali no 

finado Meca também, o transporte está com sérios problemas para entrar lá. Sabe que o cascalho é 

muito difícil, mas vão conseguindo aos poucos, e os recursos também não são muito e vão 

trabalhando conforme vai andando e vão fazendo. Sobre as pedras e encascalhamento lá no Entre 

Rios, diz que ainda não foi feito, diz ao colega “Manjolo”, e a dona Lutiane já está sabendo, já 

conversaram com ela que assim que estiver feito o encascalhamento nos trechos lá do Entre Rios, 

será feito lá, também. Diz ao secretário que a Rosane Jardim Viana ficou quatro anos do outro 

governo pedindo uma fossa e não foi feito, e ontem, portanto, foi feito e ela mandou agradecer, 

carinhosamente, ao secretário pelo trabalho feito na residência dela. Solicita ao secretário, já 

conversou com ele, sobre dois abrigos escolares lá no Entre Rios, para o José Brasil e para a Ana 

Paula para a Maria Divina e para a Lutiane, em frente à residência da dona Maria, pois as crianças 

precisam. Diz serem sete crianças que estão sem abrigo escolar. Solicita assim que puder, o 

patrolamento do Rincão dos Palharini para o amigo Miguel, o qual está aí e que o secretário olhasse 

com carinho para aquela comunidade. Gostaria de parabenizar a todas as mães, principalmente as 

queridas mães cipoenses, sua irmã Suzete, pois já não tendo sua mãe, tem ela como uma mãe. 

Destaca que quando se fala em mãe se emociona, pois um amor de mãe é só ela que tem a dar para 

a gente. Diz que além de irmã, tem a Suzete como uma mãe, perderam os pais e ali ficaram, e 

acredita que só irão se separar quando Deus quiser. Parabeniza todas as mães cipoenses, 

principalmente sua irmã, as mães de sua comunidade, e todas as demais. Se não puder as abraçar 

pessoalmente, abraça através da rádio Cipoense, com seu carinho, seu abraço e um beijo no coração 

de cada mãe, e que seus filhos abracem sua mãe, deem um carinho a ela nesse dia tão especial, 

agora domingo. Sobre os pontilhões que lhe pediram, pede ao secretário que dê uma olhada no 

assentamento. Tem certeza que o mesmo sabe onde ficam esses pontilhões com problemas, e 

pediram que dê uma olhada. Volta em seu tempo de líder de governo para dar esclarecimentos sobre 

o que estão falando na Tribuna. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS 

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

vereadores, público que se faz presente e ouvintes da 87.9, assessores do deputado Bianchini, que 

mais uma vez estão aqui. Em primeiro lugar parabeniza toda a diretoria da Igreja Católica do Carovi, 

pela belíssima festa de domingo, pela organização, estão todos de parabéns. Volta a falar sobre as 

paradas, e que bom que o colega Antonio falou que já saiu no assentamento, e que saia nas casinhas 
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populares, pois é uma necessidade com aquelas crianças dali, vem o inverno e, se Deus quiser, já 

terá sido feita aquela parada de ônibus ali. Comenta um pouquinho sobre esse projeto que está 

tramitando aqui, o 014 (quatorze), e diz ser contra criação de CC, mas esse Qualifar aqui, nesse 

projeto que veio, já veio para a câmara o ano passado, quando era secretária de Saúde e não foi 

aprovado, uma vereadora não aprovou e o vereador Jaques, na época, não aprovou também. Quer ler 

para a população ficar bem ciente do que trata esse cargo. Diz que no projeto fala que vale referir, 

também, que o município passou a receber do governo federal recursos específicos para a 

qualificação dos serviços de farmácia, denominado Qualifar, recursos financeiros estes que podem 

ser utilizados na remuneração de profissionais para atuarem na área ou setor de farmácia do 

município, reduzindo ou mesmo eliminando os custos com a criação do cargo ora proposto neste 

projeto de lei. Cita que do Qualifar, esse recurso que vem do governo federal, em sua gestão foi feito 

toda a farmácia nova, desse mesmo recurso, e tinha uma menina ali que atendia em sua gestão, mas 

não estava pelo Qualifar, pois não foi passado. Diz que pode ser até um FG, só acha que o que está 

faltando é que se vem o dinheiro mantém no cargo, e ainda no passado os vereadores cobraram isso, 

mas nesse aqui também não está, se ler todo o projeto não diz para colocar “para a rua” se for um 

CC. Diz que enquanto tiver o dinheiro do Qualifar se mantém, pois não é mais um CC, que as 

pessoas entendam que pode ser um FG, tem pessoas qualificadas ali que pode ser dado um FG pelo 

Qualifar. Diz isso só para a população ficar sabendo e que o mundo gira, o ano passado veio, não foi 

aprovado e agora está aqui de novo. Fala que teve no nosso município, terça-feira passada, o 

assessor do deputado Alceu Moreira, tiveram uma boa reunião, junto com o colega Tiago, depois da 

sessão, e para a população terá novidades, irá chegar emendas, só irá divulgar, com sua bancada, 

quando tiver cem por cento certo, para não dar expectativas e para falar somente a verdade para a 

população, que são os merecedores. Deseja um feliz dia das mães para sua mãe, para sua sogra e 

para todas as mães do município, que Deus esteja abençoando cada uma nesse domingo, e que 

todos os filhos possam honrar suas mães, que nos geraram e se estamos aqui é graças a ela. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-

Presidente para fazer uso da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta o presidente, em exercício, colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade 

cipoense, secretário de Agricultura Tiago Tisott, vice-prefeito e secretário de Obras, comunidade, 

público que estará os ouvindo pela Cipoense, seu boa noite a todos. Diz ao colega “Miro” estar 

ouvindo os pedidos do mesmo e quer convocar, já que estão bastante preocupados sobre a 

segurança do nosso município, que terça-feira, às cinco horas da tarde, sentar aqui na Casa e montar 

essa comissão, pois quinta-feira estarão em Porto Alegre e irão tentar marcar audiência lá e já vão 

sair com essa comissão pronta dessa Casa, para chegar lá e definir  a segurança do município. 

Aproveita a presença do Peralta e da Tati, representando o deputado Bianchini, que nos ajude. Irá 

ligar para o Bianchini amanhã, para marcar junto com ele, que é o nosso representante aqui da 

região, para conseguir essa audiência com o secretário de Segurança do Estado, para definir esse 

interesse maior, que é a segurança de nosso município. Diz que o Miguel, lá da localidade dos 

Palharini, está aqui presente, e diz ao Jaques que o mesmo lhe pediu que fizesse o pedido de pedras 

lá na entrada dele e o patrolamento da estrada. Sobre o que foi comentado do Rincão dos Vieiras, 
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coordenador de Estradas Chico e o Jaques secretário de Obras, diz que aquele pedido ali veio de 

tempo nessa Casa, e quando passava de trator com as plantadeiras, a quantia que era difícil aquele 

trajeto ali, pois as árvores tinham tomado conta da estrada, não tinha mais estrada ali. Diz que foi 

muito bom, ao secretário e ao coordenador de Estradas, e que foi um pedido até do pai da Carini, e de 

sua comunidade para fazer essa roçada e essa limpeza, que há anos foi pedido na Casa e nunca foi 

feito. Parabeniza a equipe que fez esse serviço na localidade do Rincão dos Vieiras. Agradece, em 

nome do patrão do CTG General Gumercindo Saraiva, popular “Ratão” e toda sua equipe, a presença 

de toda comunidade cipoense, que se fez presente no sábado à noite no jantar-baile em 

comemoração ao dia das mães. Em nome do patrão do CTG agradece, de coração, a toda 

comunidade cipoense que se fez presente no jantar em agradecimento ao dia das mães. Em nome do 

presidente do Partido Progressista, diz ao Tiago Tisott, senhor Elisandro do Carmo, está convidando a 

toda a Executiva do Partido Progressista, dia treze, aqui nessa Casa, a partir das quatorze horas, uma 

grande reunião para tratar assuntos do partido e da convenção do partido. Diz que a Executiva está 

convidada, em nome do presidente Elisandro do Carmo Cortes e demais membros do diretório 

municipal. Sobre o que o Dilcione falou do trevo, que quando chove é bem complicado mesmo, mas 

sabem que ali é 377 e tem que mandar ofício ao DAER. Irá fazer esse pedido ao DAER sobre esse 

pedido. Deixa mensagem em nome de sua esposa, sua mãe, Ionara, colega Carini, Silvane, Aline, 

pois quem tem mãe ao lado, cita a Liane, que também trabalha em conjunto aqui na Câmara de 

Vereadores, mãe é uma palavra chave que sempre está em tudo que é momento ao lado de seu filho, 

seu marido e sempre tenta fazer o melhor para a família. Deixa a mensagem: “Mãe é a benção da 

vida, e ao dar a benção da vida entregou a sua, que ao lutar por seus filhos esqueceu-se de si 

mesmo, que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios, que ao vibrar com suas vitórias 

esqueceu de seu próprio mérito, que ao receber injustiça, recebeu com seu amor, e que ao relembrar 

o passado, só tem um pedido: Deus proteja meus filhos por toda a vida. Obrigado mãe por ser minha 

benção divina por toda vida”. Deixa um Feliz Dia das Mães a todas as mães cipoenses, que domingo 

será comemorado o dia delas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, secretário de Agricultura 

Tiago, secretário de Obras Jaques, coordenador de Estradas Chico, assessores do deputado 

Bianchini, e demais presentes. Começa falando sobre o Cidade Ativa, que juntamente com a bancada 

do PP mandaram indicação lá para a prefeitura e hoje esteve conversando com o prefeito e o Cecito, 

e, a partir da semana que vem, eles estão organizando as equipes para “pegar parelho” na cidade. 

Conta com os outros colegas na ajuda. O vereador Jairo faz um aparte: Diz que no Bairro Santo 

Antonio já estão fazendo. A vereadora torna a palavra e diz ser muito bom isso, e vão deixar a cidade 

bonita. Diz ter tido reclamação sobre as caixas de água, e conversando com o pessoal da água diz ter 

caixas que faz dois anos que não são limpas. Diz isso, pois as caixas de água têm que ser limpas, 

todo mundo sabe, de seis em seis meses, por causa de nossa saúde e de nossos filhos. Conversou 

com o Jair e ele se comprometeu, com sua equipe, em começar uma limpeza geral em todas as 

caixas de água. Convida para festa no assentamento Nova Esperança, domingo, dia quatorze, meio-

dia almoço com churrasco, pão, cuca e maionese, e quem quiser reservar cartão, ou comprar, que 
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procure a Lana, sua irmã, ali no posto da Agrosolo, a partir das quatorze horas, essa semana, ou ligue 

para o telefone 98457-5686, ou 98417-5406 ela reserva o cartão ou vende. Convida toda comunidade 

para participar dessa festa em comemoração ao dia das mães no assentamento, no salão 

comunitário. Diz ter uns achando ruim, por ser o dia das mães, mas que dêem um jeitinho e vão lá 

comemorar. Parabeniza o patrão do CTG, senhor Alcides Nascimento, o “Ratão”, pois estava tudo 

maravilhoso, a janta maravilhosa, o baile maravilhoso, o grupo de danças era emocionante, diz ao 

colega Tiago, que também estava lá, da apresentação daquelas crianças. Diz ter sido muito 

emocionante, a filhinha do colega Tiago comentou no banheiro que também iria dançar, a 

pequenininha, um amor. Parabeniza aos professores e aos coordenadores da dança, pois estava 

muito lindo. Deseja um feliz dia das mães para sua avó, para sua mãe, suas duas mães, e para todas 

as mães do Capão do Cipó. Diz a todos os filhos que valorizem seus pais, sua mãe, pois a mãe, às 

vezes, é pai e mãe, e que valorizem, dêem abraço, obedeçam, pois quando sua mãe estiver lhe 

dando conselhos é para o seu bem, tenham certeza. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Parabeniza todas as mães pelo 

seu dia, que é no próximo domingo, e deixa seu abraço a todas. Fala ao colega “Miro” que foi bem 

lembrado que está na hora de tomar providências sobre a segurança, falar e falar não adianta, tem 

que fazer a comissão, por que está no Expresso mesmo do encontro dos prefeitos da região, o Tiago 

Gorski e outros que foram lá com o secretário de Segurança, até mencionaram o nome do Capão do 

Cipó que nessa leva aí o secretário até se comprometeu que vai sair alguns para esses municípios, 

então melhor fica se pressionar. Fala do pregão presencial que vai ocorrer dia dezenove, o pregão 

presencial número (018), que vai ser dia dezenove, às nove horas, na prefeitura municipal, sobre a 

compra de um carro novo, e o que lhe apavorou lendo o Expresso Ilustrado é a compra de um carro 

novo e um veículo camioneta usada. Se indigna que vão comprar uma camioneta usada, estão 

reduzindo. Questiona se o município está tão mal que agora vão começar a comprar carro usado, pois 

compra um carro usado e não dura seis meses e está detonado. Sabe o que é comprar um carro 

usado, às vezes acha que está bom, coloca na estrada, se é para substituir a camioneta aquela 

devem usar o recurso dela mesma para comprar outro carro. Fala de uma secretária que não teve 

respeito com seus colegas sobre uma carga de pneus que chegou, pediu para os colegas descarregar 

depois carregar de novo. Acha que ela deve tomar cuidado da secretaria dela, por que se aconteceu 

essa compra errada, lá de Concórdia, e tiveram que carregar e mandar os pneus de volta por que 

estava tudo errado, como já aconteceu com óleos lubrificantes, também uma carga de óleos chegou e 

tiveram que carregar de novo. Pede para tomar cuidado dentro da secretaria dela e deixar os colegas 

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

NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Volta à tribuna perguntando, que é bom que voltem a 

fazer as reuniões com o comércio. Diz ao vereador “Miro” que acha muito bem colocado, que deve 

mesmo se tomar providências e fazer, ir atrás da segurança, correr atrás, mas que volte ter as 

reuniões. Diz que saiu a primeira e foi bem boa, e diz ao vice-prefeito que possa ter a segunda para 

dar continuidade e incentivar o comércio local. Comenta que como falou o colega Dilcione, também 

estava lá nas casinhas populares, e pede que quando der para empedrar ali por que chove e inunda, 

então é bom que saia como o colega Dilcione falou, quanto antes do inverno, por que as crianças vão 
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a pé ali pegar no asfalto o transporte escolar. Pede uma emenda para o projeto 014 (quatorze) para 

que quando tiver o recurso mantenha o funcionário e quando acabar o recurso extingue o cargo 

automático. Acha que não há nada mais justo, mas é muito importante manter o Qualifar por que 

quando se olha ali no site da Secretaria da Saúde que vê que existe Qualifar nos municípios, e na 

secretaria é olhado com outros olhos. Então, que possam manter o Qualifar e com profissionais de 

qualidade, sendo que têm uma excelente farmacêutica. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Fala ao colega Antonio, que 

é líder de governo, sobre o concurso e pede que ele explicasse um pouco mais se vão devolver o 

dinheiro ou vai sair o concurso, pois tem bastante gente que se inscreveu, foi tudo pago e não 

devolveram e não fizeram nada até hoje. Fala ao Presidente que é bom que tenha médicos bastante, 

como falam, só que fica chateado um pouco por que com essa quantidade de médico uma consulta 

para um pediatra leva trinta dias, no caso do seu filho mesmo foi marcado uma consulta, parece que 

mês que vem, vai ser feriado e foi avisado que só dia vinte, então vai dar um mês e uns dias, e teria 

que ver isso por que não adianta ter hoje oito, dez médicos e a metade da população não ser atendida 

e ter que ir a outra cidade. Reforça o convite para festa do assentamento, que o pessoal achou ruim 

por que é o dia das mães, mas ao menos foi lembrado e quem tem sua mãe viva pode pegar e ir até 

lá comemorar junto da comunidade que eles merecem e estarão dando apoio para eles e isso fica 

muito bom. Até terça que vem se Deus quiser. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Fala ao presidente que voltando à 

tribuna quer fazer um esclarecimento que terça passada falou nas visitas que estavam sendo 

realizadas e não estavam sendo realizadas pelo pessoal da Saúde, e houve uma confusão disseram 

que estava falando dos agentes de saúde. Diz que não, pois falou foi do pessoal da enfermagem que 

fazia as visitas e não estavam mais sendo feitas, como lhe colocaram, não falou dos agentes de 

saúde. Então, deixa esclarecido para não haver mais confusão, por que sempre tem alguém  que 

pega uma palavra por metade e começa distorcer. Agradece a Secretaria de Obras que tomou atitude 

e colocaram aquela cobertura lá no posto do Carovi, que estava lá fazia tempo para ser colocada. 

Terça passada o colega Jairo falou aqui e já tinha sido colocada, só que não quis falar por que já tinha 

sido colocado os postezinhos lá e estavam esperando colocar os concretos, mas essa semana foi 

concretizado aquele trabalho lá, agradece novamente. Fala ao colega Jairo que ainda bem que estão 

tomando atitude na secretaria da prefeitura, e devolução de pneus se não vem conforme o que foi na 

licitação acha que tem que mais é tomar coragem e fazer levarem de volta, por que as empresas vêm 

aqui, concorre uma licitação e depois querem entregar qualquer “caco” para o município. Então, acha 

que tem que ter alguém que tenha “pulso”, tome atitude de fazer levar de volta mesmo, e hoje parece 

que estão entregando os pneus de boa qualidade agora. Então, fica o reconhecimento pela atitude 

que a administração está tomando, que as secretarias estão tomado, em devolver, que daí vai 

terminar esses “trambiqueiros” que vêm para o nosso município querer “empurrar caco” por que é 

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

ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Voltando a tribuna, em nome da sua esposa Cátia e da sua mãe 

Dona Zair, parabeniza a todas as mães do município. Parabeniza também a patronagem do CTG pelo 

excelente janta- baile, estão de parabéns, e também a festa da igreja do Carovi, que esteve 
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participando e estava excelente. nessa mesma festa teve a honra de dar uma conversada coma a 

secretária da Saúde e ela lhe colocou que não está participando das contratações da Saúde, ela 

apenas está recebendo pronto e, inclusive, ela não queria contratar essa médica que deu problema, 

queria contratar outro médico. Pergunta se ela não esta participando, se não está sendo ouvida, o que 

ela faz lá, se é só pelo status de ser secretária? Diz que financeiramente não deve ser, então vê que 

tem inúmeros cargos nessa administração que não estão respondendo. Questiona até quando, e até 

onde vamos? Precisa-se de uma administração e não está vendo isso hoje. Deseja uma boa semana 

a todos e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 

SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Volta à tribuna dizendo que todo mundo fala mal 

da Saúde, mas como funcionário de lá convida a todos para agora sábado, que é Dia Internacional da 

Vacina da Gripe, quer que todos levem seus filhos, seu pai, sua mãe, aquelas pessoas acima de 

sessenta anos para tomar a vacina. Viu hoje que mais de vinte pessoas no estado já foram a óbito só 

nesse ano, então é preocupante, a vacina é gratuita, acessível, tem em todas as comunidades a 

vacinação. Pede que o pessoal tome essa atitude. Fala que foi na secretaria do Tiago hoje, mas ele 

não estava, queria tomar um mate, bater um papo, mas diz ao Tiago que outro dia volta lá. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Diz que 

volta a tribuna como líder do governo e quer dizer aos colegas que é líder de governo com muito 

orgulho porque é progressista há trinta anos, mas convida aos colegas vereadores para que façam 

uma visita ao Executivo, tem a certeza que lá tem um ser humano com o coração aberto, com as 

portas da prefeitura abertas para receber todos os opositores. Convida a todos para que façam isso. 

Parabeniza a Carini pelo entendimento que ela teve sobre esse projeto, e diz que Capão do Cipó 

também está muito bem representado pela parte feminina. Diz à Carini que não esperava, mas ela 

está de parabéns, e que todos tivessem o mesmo entendimento que ela tem. Fala sobre as questões 

dos pneus, ajudando o colega “Miro”, que esses pneus quando a secretária foi lá para receber, eles 

vieram com outra marca que não era a marca que ocorreu no edital que seria comprado, ela 

simplesmente mandou carregar de volta, porque ela teve a coragem de mandar carregar, senão ficava 

ali e colocavam do mesmo jeito e, simplesmente, um cidadão ali estava tirando sarro dos pneus e 

“coisarada”, e ela  pediu que as pessoas se afastassem e então essa pessoa colocou no facebook, 

então não foi o ideal. Fala sobre a médica e convida o vereador Tiago para que faça uma visita e 

converse com ela, pois o mesmo foi eleito para o entendimento. Pede para que vá até o Posto de 

Saúde, procure a médica e converse com ela, pois tem certeza de que ele vai ter um bom 

entendimento e um bom relacionamento com ela, porque ela é uma médica, ela foi formada então ela 

vai esclarecer os fatos e espera que ele vá até lá conversar com ela. Fala de uma questão da limpeza 

da estrada do Rincão dos Vieiras, e pede ao colega Jairo que seja mais humano, que olhe com bons 

olhos para essa comunidade que vinha a quatro anos atrás esperando uma limpeza e agora que foi 

feita e o senhor pede isso e pede aquilo, vamos fazer limpeza  em Capão do Cipó. Agradece 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. S/Nº/2017, 

do PP, solicitando empréstimo Plenário para convenção do partido, das 8h30min às 16 horas, do dia 

20 de maio de 2017. OF. 16/2017, do Conselho Tutelar, convidando para caminhada e panfletagem, 
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saindo do Bairro Santo Antonio, dia 18 de maio de 2017, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. OF. S/Nº/2017, do PP, solicitando empréstimo 

Plenário para reunião do partido, às 14 horas, do dia 13 de maio de 2017. OF. GAB. 083/2017, 

encaminhando Projeto de Lei 015/2017. PROJETO DE LEI Nº 015/2017, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a alcançar em parcela única, incentivo financeiro a título de 

abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde do município, e dá outras providências”. 

DESPACHO Nº 01223.00092/2017, do Ministério Público, solicitando nomes dos vereadores e 

assessores vinculados a cada um, nomeados em Cargo em Comissão, identificando se há grau de 

parentesco. INDICAÇÃO 009/2017, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. CONVITE, 

do Gabinete do Prefeito, convidando para chá em homenagem ao Dia das Mães, às 8h30min, do dia 

20 de maio de 2017, no ginásio municipal. CONVITE, da Capela São Luiz, convidando para festa na 

comunidade de Progresso, dia 04 de junho de 2017. MOÇÃO DE APLAUSOS 001/2017, dos 

vereadores, parabenizando os alunos Edna da Silva dos Santos, Elias Pinto dos Santos, Everton 

Beck, Marcos Pedroso e o CRAS, pelos troféus recebidos na 4ª edição do Festival Estudantil da 

Canção, no Instituto Professor Isaías. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: MOÇÃO DE APLAUSOS 001/2017, dos vereadores, parabenizando os alunos Edna da Silva 

dos Santos, Elias Pinto dos Santos, Everton Beck, Marcos Pedroso e o CRAS, pelos troféus recebidos 

na 4ª edição do Festival Estudantil da Canção, no Instituto Professor Isaías, aprovada por 

unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 16/05/2017, 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, 09 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


