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ATA N° 20 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 16 (dezesseis) 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 19/2017, da Sessão Ordinária do dia 09/05/2017, 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 e informa que o vereador Antonio Jardim está em 

viagem a Brasília, participando da XX Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. VEREADOR LUIZ 

OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): O vereador cedeu seu tempo regimental de 05 (cinco) minutos 

ao vereador Jairo Charão. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que assiste 

aqui hoje, o prefeito em exercício Jaques, secretário da Agricultura, secretário da Administração, e 

aos ouvintes da 87.9, que estarão ouvindo as vinte e uma horas, deixa o seu boa noite a todos. Diz ao 

senhor presidente que começa hoje sua fala pedindo algumas providências, patrolamento na estrada 

que vai do Carovi e que sai até o asfalto, já foi patrolada duas vezes esse ano, mas devido à chuva 

está ficando bastante ruim novamente, sabe-se que o município é grande em estrada e devido à 

chuva está sendo difícil manter, mas na forma do possível pede ao secretário que olhe com carinho 

para a estrada, porque é bastante trafego lá. Também diz ter várias estradas que estão ficando ruim 

novamente, mas aquela é uma estrada prioritária, porque hoje devido aquela ponte que está caída no 

Passo do Camaquã, está entupido, os tubos foram colocados ali, aquele aumento, e agora o tráfego 

está sendo tudo por aquela estrada. Então, pede providências ao secretário de Obras. Comenta sobre 

a viagem que fizeram nos dias onze e doze, participando do segundo encontro da Acamvale no 

plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, levaram várias emendas, corrige, 

várias indicações que foram entregues aos deputados, entregue ao chefe de gabinete do governador, 

sabe-se que a verba está difícil, está curta, mas se empenharam e tem certeza que é só através da  

“pressão”, do empenho, que pode se conseguir alguma coisa para a conclusão da ERS 377, que está 

em andamento as obras, mas é só de Capão do Cipó que foi garantido, o resto ficará só no tapa-

buraco. Crê que nessa administração José Ivo Sartori, não vai se recuperar totalmente essa estrada. 

Então, não podem alimentar muito essa ilusão, porque vai ficar para o próximo governo, então a sua 

parte tem que fazer, porque se ficar aqui e não reivindicar fica pior ainda. Tiveram um encontro 

também com os deputados que estão se empenhando pela região, e sabe que esta difícil. Diz que o 

que tinha parta hoje é isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, secretários que se fazem presentes, munícipes que honram com suas presenças, 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó  



 0191

ouvintes da Cipoense, que vão ouvir logo mais, seu boa noite. Diz que sempre pensou e pensa que 

educação tem que ser prioridade, em todas as gestões. Cita que a prefeitura fica em um “chove e não 

molha” da questão de pagar os universitários, ajuda de custo, dinheiro tem, a prefeitura tem em torno 

de um milhão e seiscentos, em caixa, e em torno de setenta por cento dos estudantes são de famílias 

humildes do município. Sempre teve dinheiro para isso, e diz esperar que a gestão veja com bons 

olhos e continuem pagando, como já era antigamente. Fala que a prefeitura não é Banco para estar 

guardando dinheiro, e educação é um investimento em qualquer área, primeiro, segundo grau, 

universidade, então se espera que voltem a pagar o transporte para todos os universitários, inclusive 

do Carovi para cá. Tiveram também, juntamente com seus colegas, nos dia onze e doze, viajando e 

vai ser terminada somente a estrada de Capão do Cipó a Santiago, foi liberado um dinheiro e têm 

trinta dias para voltar a trabalhar, e falando com o coordenador do Dnit do estado, a BR que, 

teoricamente, seria muito benéfica para o povo daqui, seria a de Santa Maria a Santo Ângelo, com 

prazo mínimo de dez anos, está no orçamento, está no mapa, mas não tem dinheiro. Também 

convida para dia vinte e seis, de cinco, às dezoitos horas, tem uma reunião em Santiago, no auditório 

da URI, com o secretário do Estado de Segurança, Cesar Shirmer, que a comunidade, representantes 

do comércio, entidades que quiserem fazer presentes estão convidadas, com a promessa que até 

final do ano, todos os municípios terão ao menos cinco PM. Diz que, pelo menos, têm que tentar cada 

um fazer sua parte, para vim para cá mais brigadianos para Capão do Cipó, é uma defasagem que se 

tem aqui e tem alguns horários que não se tem nada de  Brigada. Diz que sem união não vão 

conseguir nada, por isso se espera uma participação dos cipoenses nessa reunião. Teve uma 

denúncia, e refere ao secretário Tiago, que um menor estava dirigindo um trator da prefeitura. 

Pergunta se isto confere ou não a informação, na RS 377, inclusive neto de um secretário do governo. 

Diz que vai esperar providências sobre esse sentido, e que não se repita mais. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade aqui presente, secretários, vice-

prefeito, secretário Giuliano. Começa reforçando a campanha da vacinação, que ficou pendente 

crianças de dois a cinco anos, as mães não levaram até a unidade para vacinar e tinha bastante 

chuva, mas já estão no final da campanha e essas crianças não foram vacinadas. Pede que as mães, 

pais tomem uma providência, levem essas crianças porque elas não “se governam” e quem tem que 

levar são os pais.  Agradece ao secretário de Obras pela parada de ônibus que pediu na terça 

passada e recebeu uma ligação de que já está pronta a parada de ônibus ali nas casinhas populares, 

agradece ao secretário. Parabeniza os rapazes do futebol que formaram uma bela equipe e estão 

representando o município no futsal Capão do Cipó, deixa seu abraço e os parabéns a todos. Fala a 

respeito da viagem a Porto Alegre, que trouxe em sua bagagem uma experiência maior, aprendeu 

muito lá porque não tinha muito entendimento e fica vendo a quantidade de que o município é 

fiscalizado, que está sendo fiscalizado agora, o Tribunal de Contas repassou um monte, ensinou 

como se administra um município e, às vezes, falam, mas não entendem, e hoje já estão entendendo 

como são fiscalizados dia e noite pelo Tribunal e então é essa parte. Também estiveram, juntamente 

com a Vanessa Marques, a painelista, que deu uma aula da lei orgânica e, se soubesse meio por 

cento do que ela sabe, já estava muito feliz, pois não sabe absolutamente nada. Relembra que terça 
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passada falou sobre o trevo da 377 com a 533 e agora teve a oportunidade de  falar diretamente com 

o secretário e já estão encaminhando um ofício para o DAER para fazer aquela sinalização. Pediu 

também naquela curva do quilômetro seis, que é uma curva perigosa e aconteceram vários acidentes 

ali, já foi colocado a ele a necessidade de uma sinalização. Foi falado também, o colega falou, dos 

buracos que já estão aumentando. Acha que a viagem foi muito produtiva e vai depender agora da 

ação, colocar em prática o que aprendeu lá. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Em viagem a Brasília. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO 

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

público que se faz presente, secretários e ouvintes da 87.9, seu cordial boa noite a todos. Pede ao 

Demac que dê uma olhadinha na água lá do Inhacapetum, da dona Marli Maia, que continua, ainda, 

sem água. Parabeniza o seu colega “Miro”, pela passagem de seu aniversário, ontem, que Deus 

continue o abençoando sempre. Agradece ao secretário pela parada de ônibus das casinhas 

populares, seu muito obrigado, foi pedido seu nesta Casa. Pede ao secretário de Obras, na estrada 

do Passo da Areia, antes da propriedade do seu Vilmar Oliveira ali, quando der para colocar pedra ali 

na esquina, na curva, que está bem ruim, o Diego passa ali e sabe. O vereador Diego faz um 

aparte: Diz que é um bueiro. A vereadora torna a palavra e diz que sim, é um bueiro, e quando puder 

seja feito. Pede lá na estrada que vai para seu pai e no Anselmo, quando der que coloque pedra. 

Acha que ficou muito bom, diz ao colega Jairo, apesar do colega ter dito, pois acha que todo o tempo 

que seu pai mora ali, nunca esteve tão bom, quanto vai ficar, por que uma máquina com um carro, 

realmente não passava. Foi uma que, no tempo da safra, tinha que parar o carro e esperar, pois ou 

passava ou a colheitadeira que ia, pois, realmente, não passava uma máquina e um carro. Diz que só 

o que está faltando é pedra. Pede para o secretário aos produtores de leite, pois recebeu inúmeras 

ligações, aonde puder, o secretário sabe, botar pedra nas mangueiras, pois vem o inverno e a 

necessidade é grande, e onde passa o transporte escolar, nas estradas que, antes do inverno, se 

desse para colocar em todas as estradas geral, pedra, irá agradecer e os pais também. Convida, em 

nome da direção da escola Julio Biasi, todas as mães para o chá, dia vinte. Reforça, pois já foi falado 

aqui na câmara, às oito horas da manhã, para que se façam presentes, terá apresentação dos filhos, 

e que todas as mães estejam convidadas. Reforça o convite do colega Tiago para o pessoal do 

comércio, CTG, é muito importante se unir e estar lá, dia vinte e seis, no auditório da URI, para 

reivindicar segurança. Parabeniza a todas as famílias, pois ontem era o Dia Internacional da Família, 

e que Deus possa estar abençoando todas as famílias cipoenses. 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 a Mesa Diretora, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, secretários de Administração “Giulianinho”, secretário de 

Obras, vice-prefeito Jaques Garcia, secretário de Agricultura, e demais pessoas que se encontram no 

plenário, seu boa noite a todos, e aos ouvintes da Cipoense que mais tarde estarão ouvindo. Quer 

senhores vereadores e colegas, dizer que após ter batalhado, pedido, se uniram com as Câmaras de 

Vereadores dos outros municípios, através da Acamvale, que é uma associação dos vereadores, foi 

conseguido essa audiência pública com o secretário de Segurança do Estado, aqui no município de 

Santiago, na sexta-feira que vem, para decidir os interesses dessa comunidade, que é sobre a 
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segurança. Então, toda a comunidade cipoense está convidada, os vereadores, as vereadoras, o 

comércio local, enfim que seja feita força para irem lá resolver esse problema da segurança no 

município. Também quer aqui parabenizar seu José Luiz Carlosso, que assumiu novo presidente do 

Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó. Deseja a ele sucesso, e diz ter estado 

presente na cerimônia de posse. Também no dia vinte de maio tem um convite a fazer a todos do 

Partido Progressista, PP, em nome do Elisandro do Carmo, será a convenção do Partido Progressista, 

aqui na Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Diz contar com todos os filiados e vereadores do 

partido que se façam presentes, estão todos convidados aqui nesta Casa para a convenção. Também 

o colega Tiago comentou sobre o transporte escolar que vai até a URI, realmente aquela questão do 

Carovi tem que ser resolvida, mas esses cinquenta por cento que o governo prometeu foi cumprido, 

dos dois ônibus, era para ser apenas um ônibus, eles conseguiram para dois ônibus. E sobre o trator 

diz que irão averiguar, mas que tem quase certeza que foi um trator particular, se não se engana era 

do senhor prefeito Osvaldo Froner, mas diz que vai averiguar os fatos. Fala à colega Carini que 

também comentou sobre as pedras das mangueiras, e diz que são quatro meses apenas, mas tiveram 

quatro anos aquele convênio do calçamento de mangueira e o convênio foi perdido, mas diz que, com 

certeza, seu governo vai tentar resolver esse convênio que ficou para trás, e irá tentar buscar 

novamente para atender ao pequeno agricultor, porque foi perdido o convênio. Diz ao professor Valdir 

que na sua localidade, no dia quatro, através do senhor Valdir, que faz parte da comunidade, está 

fazendo um almoço para toda a comunidade, da Capela São Luiz, lá do Progresso. Fica convite, em 

nome do professor Valdir, a toda comunidade cipoense para que vão lá almoçar naquele domingo, 

junto com aquela comunidade, para conversar e também terá bailinho de tarde lá, que todos possam 

fazer parte junto, para que cada vez mais município possa ter mais força com as pessoas, que 

possam passar o dia todo, juntos na festa. Também dia vinte três de maio a administração vai estar 

no Entre Rios, fica o convite para toda comunidade do Entre Rios, estarão secretários, prefeito, vice-

prefeito, a Unidade Móvel da Saúde com todos os profissionais, médicos, as enfermeiras, dentistas, 

para ouvir os anseios da comunidade e suas necessidades, para poder resolver os problemas da 

comunidade lá, e colocar suas sugestões para o PPA, que é o Plano Plurianual para o município, e 

que será discutido em todas as localidades durante esses quatro anos. Então a comunidade de Entre 

Rios, dia vinte três, e diz que estará presente para acompanhar a equipe da administração municipal, 

e junto também o nome da Câmara de Vereadores em defesa de todas as localidades do município, e 

a administração municipal Froner e Jaques mais perto da comunidade. Então, fica esse convite dia 

vinte três para fazer aquela visita e resolver os problemas da comunidade do município. 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, 

secretário de Administração “Giulianinho” e demais presentes. Reforça o convite do professor Valdir, 

que se faz presente, para a festa dia quatro. Começa falando sobre o evento que tiveram, foi muito 

importante o convite da Acamvale, através do presidente Marcelo Gorski, o Pirú, e a vereadora 

Elisangela, de Jaguari. Diz ter sido muito importante, pois debateram, como disse o colega Dilcione, 

aprenderam muita coisa, têm que aprender muito mais, mas lá aprenderam sobre Lei Orgânica, que a 
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moça que estava dando a palestra, foi muito bem explicado, e têm que sempre estar estudando e 

aprendendo cada vez mais, para poder passar e fazer pelo povo. Fala sobre os representantes do 

DAER, que o colega Dilcone levou a dificuldade do trevo, que está sem sinalização, e o colega Tiago 

falou sobre os buracos da curva, e já foi feito ofício, em nome de todos, para mandar ao DAER. Diz ao 

colega Jairo, que o mesmo falou na outra sessão sobre os carros da Secretaria da Saúde, e acha que 

o colega não estava muito informado como ficaram os carros da Secretaria da Saúde, pois o mesmo 

disse que todos ficaram em boas condições. Diz que o colega tem acesso para ver, pedir no Posto 

para a secretária sobre as licitações e consertos dos carros, e se estavam em plenas condições não 

teria gastado, como foi, para arrumar. Diz aceitarem críticas, pois através delas, com certeza irão 

melhorar mais, pois são cinco meses. Diz que queriam fazer muito mais, mas tem coisas que, às 

vezes, por alguns obstáculos, não conseguem. Sobre as estradas, sabe que terá que arrumar mais, o 

secretário de Obras está fazendo esforço, mas chove, e tem umas que tem que patrolar duas vezes e 

não em outras, de repente, devido transporte escolar que passa mais. Sobre os bueiros, diz à colega 

Carini, que hoje esteve lá na Secretaria de Obras e estava saindo uma equipe para consertar, lá no 

Rincão dos Palharini, um bueiro, na localidade do seu Miguel, devido o transporte escolar, e por causa 

das chuvas que estraga. Diz estarem procurando cada vez, e como vereadora, também irá cobrar e 

está sempre cobrando do secretário Jaques e de todos os secretários. Ressalta que todos têm livre 

acesso aos secretários e podem cobrar, não só criticar, mas cobrar, elogiar o trabalho, pois assim 

incentiva os secretários do município. Reforça o convite da audiência pública, dia vinte e seis, sobre a 

segurança, hoje esteve conversando com o soldado Alisson, e ele lhe passou que recebeu ofício que 

já tem um policial destinado, só está cumprindo umas férias e irá vir se instalar no município. Cita que 

o secretário de Segurança, o representante lá em Porto Alegre, disse que até o fim do ano cinco 

efetivos estariam aqui no município. Convida a comunidade, representantes de bairros, do comércio, 

do CTG, até do interior, para participar junto lá na audiência pública, ir atrás de segurança para o 

município, com tantos acontecimentos. Pede que pessoas que têm furto, que registrem, pois isso 

ajuda para vir mais reforço, e foi isso que foi passado lá. Reforça o convite do chá, para o dia das 

mães, todas estão convidadas, as oito e trinta, no ginásio municipal, para o chá do Dia das Mães, que 

vão lá comemorar o chá. Sobre a vacinação reforça que a Secretaria de Saúde está preocupada, no 

sentido que quarenta por cento das crianças de dois a cinco anos foram vacinadas e os agentes de 

saúde estão avisando, mas pedem colaboração dos pais, das mães, que levem os filhos até a 

Secretaria de Saúde para fazer a vacinação e imunizar a criança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 10 (dez) minutos, pois 

o vereador Luiz Manente lhe cedeu seu tempo regimental d 05 (cinco) minutos. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças, 

em especial os secretários que aqui estão e a 87.9. Diz ter se esquecido de ceder um tempinho para a 

colega Ionara concluir o assunto dela, mas se não se engana, sendo para concluir determinado 

assunto, pode ceder um “espacinho” a mais, diz ao jurídico. Protocolou indicação nessa Casa, hoje, 

para a Secretaria de Assistência Social, que promova um curso no município, de cuidador de idoso, 

motivo existir em toda a esfera municipal uma quantia grande de idosos, dos quais muitos com 

problemas de saúde, onde necessitam de cuidados especiais e acompanhamento. Acha que seria 
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importante esse curso para pessoas atenderem melhor seu parente, seu amigo, pode ser até para 

pessoas que já estão fazendo esse tratamento formal ou informal, e até mesmo para os familiares de 

pessoas que necessitam. Além disso, diz que esse curso proporciona geração de emprego e renda 

para diversos cipoenses, pois é uma profissão que está em plena expansão, além de proporcionar 

aos idosos, qualidade de vida neste atendimento. Pede ao Executivo que pense, com carinho, no 

futuro ter o Lar do Idoso, que já está na hora de termos aqui. Sobre o encontro da Acamvale, na 

capital, o presidente da Acamvale, das Câmaras Municipais do Vale do Jaguari, que pertence a 

Santiago, vereador Pirú é o presidente. Salienta que isso é muito importante participar de cursos, já 

fez diversos e acha que tem que continuar participando, mas se é da Acamvale questiona por que não 

trouxeram aqui para a região, teria mais público, todos poderiam participar, de Santiago, Unistalda, 

Capão do Cipó, São Francisco. Questiona a Acamvale se dirigir a Porto Alegre para fazer um evento, 

sem falar no custo com diária, despesa com locomoção e mais. Diz que precisamos economizar, está 

na hora e fica esse questionamento para colocar para a comunidade e aos colegas, de repente, até 

ao presidente Pirú. Protocolou na Casa, hoje, uma moção de aplausos pelos vinte e cinco anos da 

URI – Universidade Regional Integral do Alto Uruguai e das Missões, onde aqui no nosso município 

tem diversos estudantes cursando na URI, inclusive uma instituição que foi avaliada pelo MEC, coma 

nota máxima no curso de Letras e, também, ressalta que a instituição está por aprovar o mestrado 

acadêmico em Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, com início das aulas em dois mil e dezoito. 

Diz ser válido que se faça essa moção de aplausos à URI. Cita que dia vinte e seis de maio, como 

alguém que o antecedeu já falou, tem que trabalhar pela segurança do município. Diz ser importante 

quem puder ir, já colocaram os colegas, e que estejam lá para discutir os problemas da segurança 

pública da região, junto com o secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Diz 

ser importante levar as reivindicações e que o horário é às dezoito horas, na URI. Cita que às 

dezessete horas tiveram reunião aqui, para tratar do assunto, certamente a maioria dos vereadores irá 

participar. Pede à comunidade que interessar, que faça contato com o presidente para ver o que 

podem fazer, se vão cada um por si, ou o presidente coloca transporte. Fala ao secretário de 

Agricultura, que tem um pedido, o qual o colega já passou, mas é assunto dele e pediu para falar, 

sobre horas atrasadas do Peraco, de globe, lá embaixo, está pedindo, e o Flori. Diz ter diversos 

trabalhos atrasados na Secretaria, sabe do empenho dele, mas sabe, também, que o tempo, hoje, 

está judiando bastante, mas não é por isso que irão deixar de falar, pois as pessoas cobram. Diz, 

também, ao secretário, que sexta-feira, às treze horas e trinta minutos, no pátio da Cotrijuí, presenciou 

um trator da Secretaria de Agricultura ou de Obras, mas acredita ser da Agricultura, com um munícipe 

dirigindo, operando a máquina. Diz achar que CC, está envolvido na administração e sabem que não 

pode, mas ainda passa, agora um munícipe, como falou o colega Tiago do problema que aconteceu 

esses dias, acha que têm que tomar cuidado. Fala que não é por serem oposição, pois podiam muito 

bem, no momento, só acha que têm que tomar mais atenção. Pede ao Executivo, juntamente com o 

presidente da Câmara, que providencie de ligar para a RBS para ver o sinal, que está com bastante 

problema. Cita que tem pessoas que não tem Sky e depende da RBS, e precisamos, urgentemente, 

que volte o sinal. Sobre o transporte dos universitários, falou o colega Tiago Rosado, e lhe cobrou 

hoje um aluno, já foi feito reunião aqui nessa Casa, para criar associação dos universitários para que 
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eles tomem conta do transporte, mas o que vê hoje é que a associação não tem condições disso aí. 

Cita que tem inúmeros alunos, acha que chega a cem alunos na universidade, que cursam diversos 

cursos em Santiago e que necessitam de transporte. Sabe que será licitado um transporte só, e não 

irá dar para todos. Pede, encarecidamente, que o governo municipal olhe com carinho a parte da 

educação, pois só podemos ter uma sociedade justa, educadora, se tiver alicerçada na educação, e 

precisam de mais transporte para os universitários. Comenta que o prefeito está em Brasília, e o 

vereador Antonio, de novo. Diz ter que questionar o porquê não falam que vão, colega Antonio todos 

os dias aqui e teria mandado um ofício para os seus deputados federal, podem ter certeza. Diz ser 

uma pena, e depois não vem emenda. Questiona como irá vir emenda do PDT, pois já tiveram duas 

vezes em Brasília, e diz achar que nem visitaram os gabinetes dos deputados do PDT. Fica essa 

cobrança, de novo, do vereador do PDT, pois faria o ofício e mandaria, em mãos, por eles. Pede ao 

secretário de Obras, que está presente, a estrada do seu Vilmar Cardoso, quem desce ao Pedro 

Girardi e ao Chiquinho, tem um valo atravessando a estrada, toda ela está ruim e tem esse valo, a 

hora que tiver condições de mandar lá, para reformar ela. Também a estrada do Carovi, falou o colega 

“Miro” aqui, quem vai a 377, está terrível mesmo, e essa que sai da sede até o Carovi precisa mais 

uma patroladinha, e aquela que sai da vila do Carovi até a Tupantuba tem trechos ali que estão 

cobrando e faz horas que precisa que a patrola passe lá. Fala sobre a festa no assentamento, 

domingo, e já foram pedidas cargas de pedras para serem colocadas por causa do estacionamento, 

ainda mais que quinta e sexta marca chuva, certamente, ainda estará úmido no domingo. Cita que foi 

colocado duas cargas, mas não foi concluído o trabalho que foi pedido para o coordenador de 

estradas, o Chico. Encarecidamente, diz que o pessoal pede, existe tempo para fazer esse serviço, e 

que seja feito, pois hoje lhe falou o rapaz que pediu, que se olhar no assentamento, quem votou no 

PP tem estrada, está bom, a entrada ótima, bem empedradinha, mas quem não votou é uma 

calamidade, e colocava o nome do senhor Vardo, conhecido por todos os cipoenses. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de 

Bancada, PMDB: Ressalta que quer pedir, reivindicar, para o Executivo que quando colocar os 

relógios das águas, que faça reunião nas comunidades antes de colocar, porque a mesma diz que 

jamais vai ser contra e acha que é justo que o pessoal do interior pague uma taxinha de água, mas 

que sente e conversem com a comunidade antes de começar a colocar. Fala que isso é uma 

sugestão que a mesma está trazendo a esta Casa e fala, novamente, que sente e converse com a 

comunidade e acha que tendo diálogo tudo é melhor até para a aceitação das pessoas, porque fica 

difícil de o DEMAC chegar colocando o relógio já. Então, pede que vão nas comunidades e façam 

reunião. Ressalta também a seu colega Diego que não saberia lhe dizer se foi perdido ou não, dessa 

questão das mangueiras, mas que acha que, hoje, como são da gestão e que têm que fazer a coisa 

acontecer. Então, comenta que se os produtores estão pedindo pede que tentem colocar pedra para 

eles, porque também é renda que entra para o município, para os cofres públicos do município. 

Deseja uma boa semana a todos. 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: Ressalta ao 

presidente que volta a essa tribuna e comenta que não gosta de entrar nesses méritos, mas que 
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muitas vezes são obrigados. Comenta que há poucos dias o seu colega Jairo aqui falando, e vê e 

acha que cada um tem que ter uma posição, sendo situação ou sendo oposição, sempre manter um 

nível. Ressalta que seu colega Jairo estava falando há poucos dias sobre o projeto 014 (quatorze) 

aqui, da criação do cargo de auxiliar de farmácia, então questiona ao seu colega que tiveram quatro 

anos com essa pessoa lá dentro da Secretaria e que não viu o mesmo reclamar nenhuma vez, agora, 

simplesmente, a administração de agora está querendo colocar em ordem um projeto e colocar em 

ordem a Casa e colocando a situação regular, regularizando. Comenta que o mesmo veio aqui na 

tribuna fazendo “um tempo quente” e dizendo que é mais um cargo que está sendo criado nessa 

administração. Então, comenta que acha que sendo situação e sendo oposição tem que ter o mesmo 

perfil, nível para qualquer momento. Comenta e reafirma que o que cobrava no passado continua 

cobrando no dia de hoje. E comenta que hoje vendo o mesmo aqui seu colega falando que o melhor 

era trazer a descentralização do governo do estado do Rio Grande Do Sul para a cidade de Santiago, 

diz que isso é quase impossível trazer deputados, Governo do Estado, secretário dos Transportes, 

isso é quase que inviável e que acha que para falar nessa tribuna aqui todos são pagos com dinheiro 

público e que fica até feio chegar aqui e querer requerer coisas que é impossível de fazer. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Partido, PMDB: Ressalta que voltando a essa Tribuna comenta ao seu colega “Miro” que o mesmo 

imagina se lá na estrada do Carovi, “que liga”, foi passada a patrola duas vezes e está ruim, então, 

pede ao mesmo que imagina os lugares que não passou ainda e que existem vários. Reafirma que é 

bem complicado, agradece ao seu colega e secretário de Administração, colega Giuliano, que lhe 

entregou os pedidos de ofício, um pouco atrasados, pois tinha pedido dia dezessete de fevereiro e 

recebeu hoje três meses, mas espera que os próximos sejam mais rápidos. Comenta que só pegando 

as palavras do seu colega “Miro” referindo ao Jairo e comenta ao mesmo que, realmente, eles 

tentaram, mas não conseguiram por isso que foi a Acamvale locou um ônibus para todos que 

participaram, sem custo, e por isso que foram para Porto Alegre, hotel ao custo de sessenta e dois 

reais. Então, comenta que foi tudo subsidiado e comenta ao Diego que passou o valor a ele e diz 

estar perfeito. Comenta que por hoje era só e deseja uma boa semana a todos e até a próxima 

Sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, 

Líder de Bancada, PP: Ressalta que volta a essa Tribuna e que quer esclarecer aqui sobre o que o 

Jairo falou sobre o trator, e que acha que é “por disque” porque o trator era do seu Nelci. Comenta ao 

Jairo que não sabe se o mesmo viu ou foi “disque” e ressalta ao mesmo que não pode vir aqui e falar 

“por disque” e que tem que ter certeza das coisas. Comenta também sobre as estradas, que o mesmo 

fica pensando como pode estragar as estradas tão rápido, às vezes, assim do dia trinta e um de 

dezembro ao dia dois de janeiro estragou tudo, agora está tudo “pifado”. Questiona se nesse tempo 

será que estraga tão rápido, será que tem uma “soda” que estraga tão rápido e diz achar que não, e 

que acha que todos têm que deixar, no mínimo, mais para o fim do ano para poder cobrar as 

estradas, que não estão boas. Questiona como que vão estar boas se deixou quatro anos sem 

arrumar, e que lá o mesmo tinha trilho e quando derruba uma árvore fazem um “tempo quente”,  

também. Ressalta então que acha e diz que não gosta de se meter e que não gostaria, mas primeiro 

acha que tem que chegar ao secretário e falar para depois não vir aqui passar até um pouco de 
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vergonha, porque a comunidade não gosta de ouvir mentira, porque se não é verdade não podem 

falar nessa tribuna. Deixa o seu muito obrigado e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Ressalta ao seu colega 

Dilcione que mentira não é com o mesmo, e pode não ser o da Agricultura, mas que tinha o adesivo 

da prefeitura tinha. Comenta aos colegas e colega presidente que está aqui o apresentador da 

Cipoense e que o mesmo lhe falou sobre a matança de animais que está existindo no município, que 

isso não é de hoje e que tem a lei de proteção dos animais, e que já não é de hoje que vê tantos 

animais mortos na cidade. Então, pede encarecidamente que parem com isso aí porque existe lei para 

isso e as medidas podem ser tomadas. Ressalta a seu colega “Miro” que passou nessa Casa o 

projeto, e que não foi aprovado para regularizar aquele cargo, e claro que acha que o cargo vai passar 

porque os mesmos têm cinco vereadores e que, certamente, aprovaram. Diz não saber se vai à 

votação hoje, e que, de repente, não vai porque o Antônio está viajando e tem a emenda. Quer dizer 

que não existe no município de Capão do Cipó dizer que prefeito “A ou B” que não deixa alguma coisa 

detonada, mas fala que pegaram tudo “arrebentado” no governo Meneghini, isso pegaram, e que isso 

aí a Ionara pode fazer o levantamento e pegar, colher tudo as formações que ela quiser que vai achar. 

Cita também que tem uma indicação da bacia leiteira para regularizar a bacia leiteira do município, na 

Secretaria do Meio Ambiente, então diz estar apresentando na casa e que semana que vem fala 

sobre esse assunto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM, Líder de Governo: Em viagem a Brasília. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária 

para fazer a leitura das correspondências recebidas: 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, 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. CONVITE, da Administração de Santiago, convidando para encontro com o 

secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, sobre sistema de segurança 

integrado com os municípios, às 18 horas, do dia 26 de maio de 2017, na URI. EMENDA 

MODIFICATIVA 02/2017, ao Projeto de Lei 014/2017. OF. GAB. 084/2017, encaminhando Projeto de 

Lei 016/2017. PROJETO DE LEI Nº 016/2017, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a Bolsa Auxílio 

concedida aos estagiários da Administração Pública Municipal criada pela Lei 417/2009 e dá outras 

providências”. INDICAÇÃO 010/2017, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

011/2017, do vereador Jairo Charão ao presidente. INDICAÇÃO 012/2017, do vereador Jairo Charão 

ao prefeito municipal. OF. 0354/2017, do Comando Geral da Brigada Militar, em resposta ao ofício 

enviado solicitando mais efetivo e viatura para Capão do Cipó. Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima sessão dia 23/05/2017, 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, 16 de maio de 2017. 


