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ATA N° 21 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 23 (vinte e três) 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 20/2017, da Sessão Ordinária do dia 16/05/2017, 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 OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 

BRUM (PP): O vereador cedeu seu tempo regimental de 05 (cinco) minutos ao vereador Antonio 

Jardim. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta ao senhor 

presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem presentes, funcionários 

dessa Casa, ouvintes da 87.9 FM, que irão ouvir logo mais, seu boa noite. Primeiramente é uma 

informação pedida dos veterinários, que os produtores rurais do município, que ainda não entregaram 

a nota da aftosa e o senso agropecuário, que entreguem, porque está nos últimos dias, e após isso 

tem multa, que começa a partir de novecentos reais, mais o valor “x” por cada cabeça de animal. Frisa 

que já está nas últimas semanas, e que espera que os colegas ajudem avisar, que tem uma lista 

grande, de mais de cem produtores do município que ainda não fizeram, por isso espera a 

compreensão dos colegas que cada um informe, passe ali, veja a lista de produtores que ainda não 

fizeram. Diz que foi passado no dia de hoje na rádio, mas para aqueles que não escutam o rádio, que 

possam ser avisados e transmitido o recado. Diz ao presidente que, esses dias atrás, diz ter 

comentado nessa Casa sobre a compra de motor usado, para a Zafira lá da Saúde e, inclusive, diz ter 

discutido com o prefeito, onde ele lhe disse que foi ele que foi eleito pelo povo, e ele sabia o que fazer 

com o dinheiro. Diz ter comentado que comprar um motor usado era um problema, dois tipos de 

pessoas compram: quem está com problemas financeiros ou para “fazer rolo”, e no dia de hoje o 

motor da Zafira “deu baixa”. Diz que sabe que estava totalmente certo em seu pensamento, e deve ter 

durado apenas dois meses, e que falou e pode reafirmar que estava certo, e o prefeito errado, e, mais 

uma vez, não sabe se o prefeito está mal assessorado, ou ele talvez esteja de “má fé”, porque isso é 

dinheiro público colocado fora, e quem vai pagar isso é o contribuinte, os cipoenses que pagam seus 

impostos e trabalham, são produtores de leite, infelizmente aconteceu, mas não foi por falta de aviso. 

E a multa do transporte escolar, sobre a Secretaria de Educação, diz ter comentado nessa Casa 

também, está deixando a desejar, no dia de ontem foi pego um transporte escolar que foi a Santiago 

com excesso de passageiro. Pergunta à secretária se isto confirma, porque a senhora secretária se 

encontra aqui nessa Casa, e diz que conforme informações de bastidores, realmente estava com 

excesso de alunos, e no dia de hoje foi corrido o dia inteiro para resolver problemas sobre multas. Diz 

não saber bem o que houve, mas que ontem foi pego o ônibus.  Faz um pedido seu para o senhor 
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João Carlos, do Entre Rios, e dirige-se ao colega Antonio, pois ele pediu para falar que passaram 

duas vezes já, e ele precisa de umas duas cargas de pedras lá em sua propriedade, que está 

entrando água, quando chove, quase dentro da porta de sua casa. Fala que ele pediu que poderia 

citar seu nome, para que o governo providencie. Diz que voltará em seu tempo de liderança. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes, secretária que 

está presente, seu boa noite. Quer começar com a fala nesse dia, e diz que esteve visitando a 

Assistência Social, e falaram da campanha do agasalho, que é “O inverno nunca falha, mas para 

nossa sorte a solidariedade também não falha”, e “Quanto mais gente, mais quente”. Diz que está 

pedindo que se tenha alguém que puder estar doando algo de agasalho, que queira doar, não limpeza 

de roupeiro, mas que seja de roupas que possam ser usadas, que as pessoas possam usar 

tranquilamente, tem a loja do agasalho, as pessoas podem ir lá, vai ter as roupas para escolherem, 

roupas que possam ser usadas, é das oito horas às doze horas o horário de atendimento. Pede às 

pessoas que puderem colaborar com a campanha do agasalho, e diz saber que os que podem vão 

colaborar. Parabeniza a equipe do DEMAC, que lá em sua comunidade tem feito um belo trabalho, os 

guris quando precisam da rede de água, toda vez que precisa eles estão lá, e não demoram tempo já 

estão lá. Também gostaria de pedir para que sejam continuadas as redes de água que tinha, fossem 

retomadas também, em Rincão dos Vargas, Areias, Palmeiros, Inhacapetum, ficou tudo começado e 

as pessoas agora estão lhe cobrando para ser terminadas, pois é tempo de começar a pensar 

naquele povo de lá, que estão esperando para ter á água. Diz que o colega Tiago falou sobre a 

vacinação, e diz que estava ali e foi pedido que fosse comunicado aos produtores rurais, aqueles que 

não fizeram sua declaração, que vai encerrar dia trinta, encerram a declaração e a vacinação, 

também que possam trazer sua nota e feita sua declaração, senão poderão receber multa e não 

poderão guiar seu gado, porque fica irregular, por isso fica o pedido para os produtores que venham 

ali e façam sua declaração para ter seu rebanho vacinado, e não pagar multa. Diz que seria isso para 

esse dia, e reserva seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador fica com 12 (doze) minutos, pois o vereador 

Olmiro Brum lhe cedeu 05 (cinco) minutos e o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 02 (dois) 

minutos. Saúda o senhor presidente, vereadores, vereadoras, secretários, vice-prefeito, 

coordenadores, seu querido amigo Jorge, a “Lola”, sempre defensora do distrito de Progresso, lutando 

em prol da comunidade. Diz sempre guardar essas boas lembranças. Fala sobre a ida a Brasília, na 

XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, onde lá se encontravam prefeitos, vereadores, 

assessores, mais de seis mil pessoas, onde foram muito bem recebidos por ministros, senadores, 

deputados, e até mesmo o presidente da República. Cita que a ida a Brasília, em defesa dos 

municípios, buscaram tentar resolver problemas que ainda estão lá, para os municípios, juntamente 

com o senhor prefeito municipal, o qual diz ter muito bem conceituado em todos os ministérios e 

gabinetes que tiveram, muito bem recebidos foram, tanto em Brasília, como em Porto Alegre. 

Chegaram a Brasília, imediatamente foram fazer as inscrições para participar da marcha, e diz que 

houve um contratempo na quarta-feira, mas é um caso político que está acontecendo, e já tinham, 

praticamente, feito todos os contatos que queriam na segunda-feira  a tarde, na terça e até mesmo na 
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quarta-feira, acompanhados pelo deputado Luiz caros Heinze, deputado Vilson Covatti Filho. 

Estiveram no Incra lá em Brasília, no qual chegaram cedo, por volta de nove horas foram recebidos 

pelo coordenador do Incra, muito bem recebidos. Diz que tinham doze famílias aqui, ao vice-prefeito, 

nos nossos assentamentos prestes a serem despejadas e lá conseguiram, com o senhor prefeito 

municipal, conversando, resolvendo em Brasília e chegaram até Porto Alegre para resolver esse fato. 

Diz que chegaram também no DAER, onde lá em Brasília começaram e terminaram em Porto Alegre 

visitando sobre transporte escolar para a escolinha de futebol do município, diz à secretária de 

Educação, e para a terceira idade. Cita que o prefeito Froner foi muito bem recebido, e fez o 

acompanhamento a ele. Destaca que Vilson Covatti Filho com uma emenda prestes a chegar para a 

Secretaria de Saúde. Diz que tem no Incra, aqui em Porto Alegre, prestes a ser liberada a verba para 

encascalhamento dos assentamentos e estradas do município. Quando chegavam aqui, na Secretaria 

do Estado, diz ao secretário Tiago, que recebiam uma ligação do Estado do Rio Grande do Sul, do 

seu chefe maior de Brasília, dizendo que o próximo município era Capão do Cipó, e o prefeito Froner 

voltou entusiasmado. Diz que não foi só através de conversa, pois não adianta ir a Brasília só para 

conversar, tem que levar projetos, lá o que funciona é documental. Certamente irão ter um grande 

avanço na nossa administração, diz nossa administração, pois têm um prefeito e um vice e a maior 

bancada desta Casa. Não irá se alongar muito em falar de Brasília, pois isso cabe ao prefeito no 

próximo sábado, onde estará na rádio Cipoense apresentando, e tem certeza absoluta que ele irá 

esclarecer muitos fatos que virão para o município. Chegaram em Porto Alegre, em todas as 

secretarias do Estado, foram muito bem recebidos, pessoas de Porto Alegre que têm um grande 

carinho pelo prefeito Froner e por Capão do Cipó. Diz que o prefeito e nós estamos de parabéns, pois 

estão em cinco meses de governo, e cinco meses não são quatro anos que se passou, e muito pouco 

foi resolvido. Diz terem muito a fazer por Capão do Cipó e vão fazer sim, se Deus quiser. Cita que não 

foram a Brasília passear e caminhar a toa, como aqui foi dito nessa Casa. Foram, simplesmente 

buscar os recursos que têm para os munícipes, quer deixar bem claro, e se alguém vereador tem 

alguma emenda, ou tem o senador, ou tem um deputado, que fale com o presidente e, certamente, 

ele estará disponibilizando uma diária para que seja entregue, em Brasília, para o seu senador e seu 

deputado. Diz que não irão recuar de buscar o que é bom para Capão do Cipó. Conversaram com a 

senadora Ana Amélia, em Brasília, com a senadora do PMDB, também, até a pouco falou com a 

Carini, que era do PT, e os recebeu muito bem, assim como ministros que falaram sobre as reformas, 

e a intenção dos ministros é fazer uma reforma para que grandes assalariados venham ter um teto 

salarial e não ganhar aquele absurdo, e não mexer nos quinze anos de contribuição do trabalhador 

rural. Infelizmente, diz que poderá ficar no papel isso, pois deu todo esse transtorno, como sabem, e a 

coisa “ferve” muito lá em Brasília. Diz que Brasília fica para sábado, o prefeito, onde estará junto a ele, 

na rádio Cipoense. Parabeniza o secretário de Agricultura do município, o qual já conversaram, sobre 

a hora-máquina que, e quarenta e cinco reais, passa a ser trinta e cinco reais. Diz que o pequeno 

produtor está de parabéns, uma classe que sempre defende e parabeniza o secretário, também, pela 

atitude que estão fazendo pelo povo de Capão do Cipó. Agradece o vice-prefeito e secretário pelos 

trechos que foram ontem colocadas umas cargas de cascalho, mas infelizmente o tempo chove, muita 

umidade e não se tem como trabalhar nas estradas. Diz que temos que entender isso, e temos equipe 
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preparada, maquinário preparado, secretário preparado e coordenador, para fazer pelo Capão do 

Cipó, mas o tempo está com muitas chuvas e não têm condições. Agradece os abrigos escolares lá 

no Entre Rios, que estão sendo feitos, ontem um já foi montado, e agradece ao trabalho da 

administração  e dos secretários que estão fazendo pela nossa comunidade, e vão fazer por todo 

Capão do Cipó. Parabeniza o novo presidente do Partido Progressista, Diego Santos do Nascimento, 

seu colega vereador, moço dedicado à comunidade cipoense e muito dedicado ao Partido 

Progressista. Diz que ocorreu no sábado a eleição, muito tranquila, não houve nenhuma outra chapa, 

foi aclamado por unanimidade, possa contar com sua pessoa, como vereador e membro do partido, e 

estão de parabéns pelo jovem presidente do Partido Progressista. Gostaria de falar um pouco, diz ao 

Tiago, sobre a questão do senhor João Carlos, certamente é um problema sério, tem que fazer um 

pequeno bueiro, mas na lógica, aquela estrada é vicinal, e só era patrolada quando o seu José Carlos 

pedia aos patroleiros, pois ele não tinha por preguiça de subir lá em cima, mas agora ele, infelizmente, 

faleceu, e os patroleiros pouco irão patrolar, pois é uma estrada, além de pequena, não têm 

conhecimento, e era seu José Carlos que fazia este pedido. Parabeniza aos coordenadores da rede 

de água pelo feitio da rede de água, que há muito tempo vinha sendo pedido, aqui para a dona 

Cristiane Bender, ela está agradecendo a administração e todo pessoal que trabalhou na rede de 

água, aqui pertinho da cidade. Sobre a questão dos queridos estudantes que, não sabe se foi por 

lotação, ou o que foi, mas parabeniza a secretária que, pelo menos estão estudando, que bom. Diz 

que essa pessoa maldosa, que fez isso, que fez uma denúncia para prejudicar a administração e a 

secretária, não prejudicou a administração e secretária, prejudicou, simplesmente, os nossos 

estudantes, que tanto admira quando um aluno diz estar indo buscar uma faculdade. Só tem a dizer a 

essa pessoa que Deus a abençoe, e essa pessoa que fez isso, que denunciou, que correu ou que fez 

essa maldade, sabemos que temos um Pai, lá em cima, que poderá dar a resposta. Agradece ao 

Diego pelos dois minutos, ao “Miro” pelos cinco minutos, e se precisar deste vereador, se coloca a 

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

NASCIMENTO (PMDB): A vereadora fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos ao 

vereador Jairo Charão. Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, 

secretários, em especial a “Lola” e ao Jorge, casal de amigos de longa data, do Progresso, e ouvintes 

da 87.9, seu boa noite a todos. Começa parabenizando o Conselho Tutelar pelo belíssimo trabalho 

que fez dia dezoito no nosso município. Parabeniza a direção da escola Julio Biasi, funcionários, 

professores, pelo belíssimo chá às mães  e apresentação dos alunos, muito lindo, e todos estão de 

parabéns. Ouvindo, domingo, o programa do Serginho, onde o secretário do Estado, de Segurança, 

Cezar Schirmer, falou e disse que tem cinco brigadianos para vir para Capão do Cipó, ele confirmou, 

e por isso é importante ir, se unir, dia vinte e seis, estar presente lá, pois ele disse que é um projeto a 

nível de Estado para todos os municípios. Frisa que ele confirmou na rádio que irá vir cinco efetivos 

para cá e um carro. Diz que irão estar lá dia vinte e seis para confirmar com ele, pois ele que deu a 

palavra no programa. Diz que também irá continuar cobrando do Demac, e como os colegas falaram, 

diz ser bom que estão saindo as redes de água que estão faltando, e pede da dona Marli Maia, e com 

certeza irá chegar até ela, que ainda continua sem água lá no Inhacapetum, não só ela, mas os 

vizinhos também. Outra coisa que queria falar da última sessão, pois acha que não estão aqui para 
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falar somente de passado, senão irão virar a mesma câmara de antigamente, e a comunidade não 

gosta desses bate boca. Diz que têm que falar a situação, pois nenhum prefeito irá conseguir fazer 

cem por cento do que prometeu em campanha, seu Alcides não conseguiu, seu Serafim não 

conseguiu, a gestão passada do prefeito Osvaldo Froner, também não conseguiu, e seu Osvaldo 

também não vai conseguir fazer cem por cento. Acha que tem que parar com essas discussões e 

pensar no futuro de Capão do Cipó, pois os munícipes merecem o respeito e dedicação aqui nessa 

câmara. 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): O 

vereador fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos ao vereador Antonio Jardim. 

Cumprimenta ao seu presidente em exercício, colegas vereadores, colegas, secretário da Agricultura 

Tiago Tisott, comunidade que se faz presente, secretária Ângela, da Educação, e os ouvintes da 

Cipoense, e deixa o seu boa noite a todos. Ressalta ao Tiago Tisott que quer, como o mesmo é 

secretário da Agricultura, e que ontem os mesmos, conversando com o prefeito municipal, levando e 

decidindo os projetos, futuros projetos junto com a Agricultura, junto com a Emater, em benefício da 

pequena propriedade, e ressalta ao Tiago que só tem a dizer para o mesmo, e que o mesmo sabe 

como está tocando essa secretaria junto com a equipe, mas que um passarinho sozinho não faz 

verão, e que todos têm que se unir e trabalhar em defesa da comunidade. Fala que ontem sentaram e 

conversaram com o prefeito e que apresentaram umas idéias ao prefeito, e o mesmo achou que era 

bom para todos, bom para a comunidade. Fala ao Tiago também sobre a hora-máquina e deixa o seu  

parabéns a ele e que estão fazendo o justo para o pequeno agricultor, e que de quarenta e cinco reais 

foi para trinta e cinco reais. Deixa os parabéns novamente ao Tiago e que é assim mesmo que se 

trabalha, olhando o pequeno agricultor do município. Fala também sobre a 533 do município, a ERS, 

que foi pedido que fizessem um tapa-buraco e que, graças a Deus, ontem foi feito e que então todos 

os pedidos que têm sido realizados através da Secretaria do Estado da Segurança, e diz também que 

estão tentando resolver os problemas do município. Comenta também que não pode deixar de falar e 

que tem que falar nessa Casa que nesse sábado que passou foi a convenção do Partido Progressista, 

do novo presidente, do vice-presidente, e fala também que quando se assume uma coisa, se assume 

com compromisso, com ética e com respeito. Quer agradecer, de coração, a toda sua bancada do PP, 

a todos os seus amigos, companheiros, à Executiva do Partido Progressista, que lhe deram seu voto 

de confiança, e pelo apoio e carinho que teve para o mesmo ser o presidente do seu Partido 

Progressista, junto com sua administração, junto com seus colegas, junto com seus companheiros. 

Comenta que podem ter certeza que vai procurar fazer o melhor para o Capão do Cipó, junto com seu 

Partido Progressista e com seus amigos, e que podem contar com o mesmo durante esses dois anos, 

pois vai procurar fazer o melhor para o Capão do Cipó. Ressalta que quer pedir também uma roçada 

ali na parada de ônibus na entrada da Nova Esperança, e também lá no Capão da Batalha, no 

Gumercindo, lá no símbolo do município, que está precisando que seja feito uma roçada. Fala 

também sobre o transporte escolar, que quer dizer a Ângela que teve uns problemas teve, mas que foi 

resolvido e comenta que não podem criar problema e sim resolver os problemas, e que as críticas são 

boas, mas que têm que trazer as soluções, e que as soluções, hoje, foram tomadas e foi decidido. 

Deixa o seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os 
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trabalhos da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, 

ouvintes da 87.9. Começa falando que esse fim de semana, no domingo, foi na festa lá no 

assentamento Nova Esperança, tinha mais uns colegas lá, dá os parabéns àquela comunidade. 

conversando com alguns moradores de lá, eles lhe passaram que a vontade que eles têm é ampliar 

aquele salão comunitário, o que diz ser muito importante, pois, graças a Deus, o tempo estava bom, 

mas se estivesse chovendo seria difícil eles acomodar todas as pessoas que estavam lá. 

Conversando com os moradores de lá, e quer conversar com mais alguns colegas para ir atrás de 

uma emenda e fazer um pavilhão para eles, pois são merecedores, a festa estava ótima, se é verão, 

até o sol prejudica, e o espaço para fazer o pavilhão eles têm, o que não tem é espaço para acomodar 

as pessoas, no momento. Diz que o churrasco estava ótimo, e parabéns a comunidade do Nova 

Esperança. Aproveita para falar do chá das mães na escola, que estava muito bom, maravilhoso, 

parabeniza aos organizadores, e diz ter ouvido muitos elogios para o chá. Parabeniza a secretária 

Ângela, que estava participando da organização. Fala sobre umas ligações que recebeu e foi 

questionada na rua, sobre uma porta que foi feita na Secretaria da Saúde, a qual diz ter sido uma 

visita da 4ª, que exigiu que fosse isolado o setor de administração da Unidade Básica, até por 

proteção às pessoas. Diz que aqui no nosso município, graças a Deus, não deu nenhum caso de 

gripe, mas no Estado do Rio Grande do Sul tem vários lugares que estão com surto da gripe, e fica 

muita aglomeração de pessoas que vão consultar, e eles pediram para fazer essa porta, e até querem 

uma sala de espera para ter menor fluxo de gente possível. Cita que, às vezes, a pessoa vai consultar 

por problema na coluna e acaba pegando o vírus da gripe, pois se sabe que tem vários vírus da gripe 

e, às vezes, a mãe vai lá marcar uma consulta e então que deixe seu filho com uma vizinha, ou algum 

outro familiar e não leve junto, pois, às vezes, a criança tem imunidade mais baixa e pode pegar. Diz 

ser só por prevenção mesmo, e foi o Ministério da Saúde, a 4ª Coordenadoria que esteve ali e exigiu 

da Secretaria de Saúde, diz isso só para explicar. Sobre os medicamentos de tabagismo, que o 

colega “Manjolo” até tinha colocado aquele dia que tinha um paciente que estava precisando, teve 

informação com a farmacêutica e com a Secretaria da Saúde, que os medicamentos que estavam 

para o grupo foram devolvidos para o Ministério da Saúde, pois era o doutor Franklin que havia sido 

capacitado e, infelizmente, ele foi embora. Diz que agora a doutora Mariela está aguardando grupo 

em Porto Alegre para poder fazer a capacitação e fazer o acompanhamento do próximo grupo. Se 

Deus quiser, diz que não irá demorar e estará o medicamento a disposição. Parabeniza sua amiga 

Orlanda, que hoje está de aniversário e demais aniversariantes do dia. Fala da eleição de sábado, 

parabenizando o colega Diego e sua chapa. Tem certeza que irão fazer um bom trabalho e os colegas 

estão a disposição para um trabalho com união, e dará tudo certo. Fala sobre uns amigos seus, o 

Joelson, que é gerente da Cotrijuí, e foi transferido. Deseja a ele, a Mari e ao Cristian, tudo de bom, 

são seus vizinhos, pessoas maravilhosas, mas ele foi transferido para Ajuricaba. Deseja que Deus o 

abençoe nessa nova caminhada.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 10 (dez) minutos, pois a vereadora Carini Rosado 

lhe cedeu 02 (dois) minutos e o vereador Luiz Ozório Manente lhe cedeu 03 (três) minutos. 

Cumprimenta o excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os 
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honram com suas presenças, secretários municipais, em especial a 87.9, que logo estarão os 

ouvindo. Começa parabenizando os festeiros da festa do Nova Esperança, todos que se envolveram 

naquela bela festa. Diz à colega Ionara que choveu até sábado, domingo fez um dia maravilhoso e a 

festa foi muito maravilhosa. Diz que eles merecem uma diretoria nova que está assumindo aquela 

comunidade, e parabeniza-os, e que saibam administrar aquela comunidade, para terem êxito e 

conseguirem juntos, empenhados com a comunidade, ampliar o salãozinho deles, que eles 

necessitam. Parabeniza todo o Conselho Tutelar, que fez aquele trabalho nos bairros da cidade e do 

interior, dia dezoito, uma ação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Inicialmente 

quer abordar o assunto tratado na sessão anterior e, em partes, irá ler, pois não pode perder uma 

palavra do conteúdo que fez para que a comunidade ouça, os colegas ouçam, a administração, e as 

partes envolvidas, também. Quer abordar o assunto tratado na sessão anterior, ocorrido no dia 

dezesseis, do mês em curso, nesta Casa, oportunidade em que fez manifestação afirmando, diz ao 

secretário Tiago, que um trator com carreta agrícola, de propriedade de nosso município, estaria no 

pátio da Cotrijuí, nesta cidade, em data anterior a sessão anterior, e que o referido trator estaria sendo 

operado por um munícipe e não um funcionário público. Acontece, diz aos colegas, que naquela 

manifestação cometeu um equívoco, pois afirmou que um munícipe estaria operando um trator de 

propriedade do município, visto que fortes indícios de irregularidades da administração municipal. Viu 

fortes indícios. Quer, aqui em público, retificar o que falou, em partes. Repete, em partes, estava 

enganado, pois o trator não era de propriedade do município, conforme pode constatar 

posteriormente, sendo o bem de propriedade do senhor Leuzi, e era conduzido por outro munícipe, o 

senhor Vernei Garcia dos Santos. Nesta parte retifica o que mencionou naquela sessão, pedindo 

desculpas ao cidadão que conduzia o referido trator, senhor Vernei, visto que, realmente, aquele trator 

era um bem de propriedade particular. Quer frisar com todos os senhores e senhoras, que sabem que 

naquela sessão não mencionou o nome de qualquer cidadão, tampouco o nome do senhor Vernei, 

mas, em que pese esta retificação, ora que faz, reconhecendo o engano parcial sobre os fatos, mas 

quer afirmar, neste momento, que há sim fortes indícios de irregularidade cometida pela administração 

municipal na concessão de bem público em benefício de particular, pois a carreta agrícola 

transportada pelo trator naquele dia trata-se de um bem público, de propriedade do município de 

Capão do Cipó. Neste ponto não tem nada a retificar, pelo contrário, reafirma que houve a prática de 

ato administrativo irregular e sem amparo legal quando o Poder Executivo emprestou o mencionado 

bem púbico em benefício de particular, sem estar autorizado por lei. Diz ser importante que se diga 

que o gestor público não pode afastar-se, em momento algum, dos ditames legais no trato com a 

coisa pública, pois existe um princípio básico e muito simples que todo gestor público deve seguir, que 

o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza. Diz que essa é uma regra básica a ser 

seguida, diferente de nós, cidadãos, que podem, ali fora, fazer o que bem entendem. Quer dizer com 

isso, que o prefeito municipal só poderá emprestar, conceder, alienar, alugar bens, mediante lei que 

lhe autorize. Para corroborar com suas informações, cita a Lei Orgânica do município de Capão do 

Cipó, artigo 103, que diz que o uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante 

concessão, ou permissão a título precário e por tempo determinado conforme o interesse público 

exigir, e havendo lei. Quanto ao cidadão Vernei dos Santos, diz que não há qualquer reparação em 
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fazer quanto a sua conduta, visto que, como cidadão, não praticou nenhuma ilegalidade, pois que 

conduzia um bem público emprestado pela administração pública e não seria obrigação desse 

cidadão verificar a ilegalidade do ato do prefeito. Frisa que este cidadão não cometeu qualquer 

conduta ilegal, mas sim quem tem indelegável obrigação de primar pelo cumprimento da lei na 

administração pública, é o prefeito municipal, este sim, não havendo lei que o autorizasse a fazer o 

empréstimo da carreta agrícola, cometeu infração legal, a qual deve ser investigada, a começar pelos 

vereadores, eleitos pelo povo para cumprirem as funções, sendo uma delas a de fiscalizar a 

administração pública e zelo pelos bens públicos de uma instância ou de todos os contribuintes. Fica 

aqui essa retificação e qualquer diz ter a cópia. Coloca aos colegas vereadores, presidente da Casa, 

que a colega secretária, na sessão passada leu a indicação 02 (dois), mas só o comecinho, e quer 

colocar inteiro para a comunidade. Quer deixar bem claro que foi em conversa em sua Secretaria de 

Meio Ambiente, com o doutor Nilo, o secretário e o fiscal ambiental, pediu que trouxesse aqui na 

câmara, indicando ao prefeito que faça uma lei, o quanto antes, para os produtores de leite, que é 

necessário e os leiteiros estão sendo obrigados a se organizarem, senão será parado o trabalho da 

bacia leiteira no município. Diz que a indicação fala que o vereador Jairo de Lima Charão vem de 

acordo com o Regimento Interno, artigo 166, em especial o que dispõe o § 5º, solicitar que esta Casa 

encaminhe ao prefeito municipal a seguinte indicação, para que o Poder Executivo, juntamente com a 

Secretaria de Meio Ambiente, faça a adequação dos produtores de leite do municio de Capão do 

Cipó, nas leis ambientais. Diz que a indicação, ora apresentada, visa o Município de Capão do Cipó a 

criar Lei Municipal específica para tal atividade, em propriedades rurais onde exista a produção de 

leite em tambos, ou seja, da bacia leiteira em geral. Diz que todos os produtores, independente do 

número de animais, onde se pratica tal atividade é exigida por Lei Federal e mesmo a Resolução do 

CONSEMA nº 288/14, o impacto de vizinhança, adequação do piso, instalações sanitárias, dentre 

várias outras exigências. Sugere-se criar uma Lei não isentando os produtores, mas que seja 

concedido prazo para eles se adequarem, de no mínimo 06 (seis) meses a 01 (um) ano, para todos 

conseguirem se regularizar, sendo tal Lei adequada a realidade do nosso Município, conforme já 

mencionado anteriormente. Justifica a indicação, pois conforme levantamento já feito pela Secretaria 

de Meio Ambiente do Município, hoje, se não se adequar, teremos cinco ou seis produtores que 

podem praticar a atividade leiteira no município. Fala que todos sabem da importância do incentivo a 

pequena propriedade e a necessidade de muitos para o sustento de suas famílias. Diz ser um 

trabalho da secretaria que trouxe até a Câmara de Vereadores, para resolver os problemas da bacia 

leiteira no município. Deixa convite, aviso, que quinta-feira, na Cipoense FM, lá no escritório da 

Cipoense, junto da Lotérica, estará à disposição do povo, para preencher formulários, quem 

interessar, para adquirir sinal de internet pela BediNet, com fibra ótica ou convencional. Diz que 

preenche o cadastro, o pessoal estará ali o dia inteiro olhando quem tem interesse de pegar pela 

BediNet, a internet, quinta-feira, o dia inteiro, ali na lotérica. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): O vereador fica com 02 (dois) minutos, 

pois cedeu 02 (dois) minutos ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, colegas vereadoras e demais público presente, deixa seu boa noite a todos. Faz 

um agradecimento a pedido da comunidade do Nova Esperança ao presidente e a todos os que 
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estiveram presentes na belíssima festa, aonde estava grande parte daquela comunidade empenhada 

ajudando, com chuva e barro, mas uma grandiosa festa aconteceu naquela localidade, quando todo 

mundo “pega parelho” é bom, e é assim que a comunidade vai crescer junto. Deixa um convite para o 

dia quatro uma festa que será na comunidade vizinha. O vereador Diego faz um aparte: Diz que é 

na localidade de Progresso. O vereador torna a palavra e convida a todos para que se façam 

presentes. Fala que faltou um pouco de autoridades, gostaria de contar com mais autoridades, 

principalmente do prefeito que não se vê tanto nessas festas de comunidade para fora, que 

acontecem, por que o pessoal gosta de também de “bater” alguma coisa, mas as coisas nem sempre 

são como a gente quer. Pede desculpas que na sessão passada não pode fazer o uso da palavra, e 

diz que não foi para ajudar vereador como teve conversas fora, de que estaria cedendo os minutos, e 

como viram poderia estar até de atestado. Espera que fique bem claro que não é para ajudar 

ninguém, que qualquer colega que precisar de tempo, algum minuto que não seja para fofoca e 

coisas, vai ceder sim, não tem problema nenhum. Volta no tempo de liderança. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Retifica o 

equívoco do Jairo, pois acha que ele errou por uma parte, mas por outra não, por que quando se deve 

de bens públicos, se é emprestado para um tem de ser emprestado para todos, que fique bem claro, 

onde esses dias um senhor estava com um trator, de “valde”, e pediu a globe, que estava de “valde”, 

não estava fazendo o serviço, e parece que não foi emprestada por que não podia. Mas, não gosta 

chegar aqui e sem ver as coisas e dizer o que não é, deixa isso bem claro. Pede ao pessoal que faz a 

troca de lâmpadas nas ruas, um pedido no bar, ou melhor, na pousada Santos Silva, o pessoal do seu 

Nino está pedindo, já faz tempo, a troca de uma lâmpada e não foi feita. Agradece ao secretário de 

Obras que conseguiu diminuir dez reais da hora-máquina, onde estava e seria o primeiro passo. 

Estava falando com ele na sessão passada o que iram fazer para baixar isso aí, quem vai ganhar é o 

pequeno produtor e o município, o pequeno produtor vai poder fazer um pouquinho mais de terra, e o 

município, em cada pedaço de terra que fizer, também vai ganhar com isso daí, e isso é muito 

importante. Por hoje diz ser isso e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Cumprimenta ao 

senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Diz que vem a essa tribuna essa noite, para 

fazer um questionamento sobre a AES Sul e que a comunidade agora está tendo constante falta de 

energia. Acha que está pegando ali numa rede pelo Carovi e que sai ali pelo Rincão dos Mamoneiros 

e segue por aqui e está indo lá no Entre Rios, e que esses dias deu um problema ali perto da Agrofel 

e que ficou todo esse trajeto sem luz, passando da meia noite até no outro dia ao meio-dia. Então o 

mesmo acha que tem que marcar uma reunião com o pessoal da AES Sul e convocá-los. Pede 

desculpas por ter errado o nome porque mudou e agora é RGE, mas que o pessoal é o mesmo, então 

pede isso para ver se há uma solução. Comenta que colocaram uma chave depois que cruza a vila do 

Carovi e que qualquer probleminha que dá, desarma aquela chave e que ficou todo esse trajeto ali 

sem luz, com falta de energia e chegou no dia de pagar, tem que pagar. Então, acha que tem que 

providenciar o mais breve possível tentar marcar uma reunião com a gerencia da RGE. Ressalta que 

o que o mesmo tinha para hoje era isso e deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: 
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Voltando a tribuna, como fiscalizador, gosta de informar aos munícipes o que acontece na prefeitura, 

os problemas e as dificuldades, e para a informação dos munícipes a prefeitura conta com setenta 

pessoas, entre CCs e estagiários, sendo trinta e quatro CCs e trinta e seis estagiários. Repete 

dizendo serem setenta pessoas, fora os que têm contratados por RPA, e vai trazer nas próximas 

sessões. Como o presidente comentou acha que teve efeito a conversa com o representante do 

DAER, pois o acesso asfáltico já foi tapado, tem mínimos buracos, e espera que logo arrume as 

sinalizações, tão pedidas pelo colega Dilcione e os demais colegas. Fala que o que tinha para hoje 

era isso, 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 parabenizar a secretária da Educação, alunos, professores, pelo belíssimo 

chá que foi proporcionado para as mães lá. Quer parabenizar também o Tiago, secretário da 

Agricultura, pela redução do preço das horas e comenta que isso é muito importante. Ressalta 

também que não foi autorizado a falar sobre o Posto de Saúde, sobre a tal de porta, mas diz que 

participou da reunião com o pessoal da 4ª Coordenadoria e ali os gestores pouco mandam, mas 

comenta à Carini, que já foi secretária, que a mesma sabe que os mesmos são coordenados pela 

secretaria, pela 4ª Coordenadoria e pelo Ministério da Saúde. Fala então, que ali é obrigatório e que 

tem que separar os gestores do atendimento ao público, mas que isso tudo é novo e vai dar certo e, 

se não for daquele jeito, vai ter que ser fora do posto, vai ter que ter um prédio a partir porque não 

pode ser junto. Ressalta que era só isso e até terça-feira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Fala ao colega presidente que 

volta tribuna falando que, em contato com o pessoal do assentamento na festa de domingo, cobraram 

ele e o colega Luiz Ozório de uma semente de pasto que foi prometido a eles em campanha, que 

assim que assumisse a administração, no segundo dia teria semente de pasto, e até agora não 

chegou e eles estão precisando. Então, pede à administração que providencie, através da Secretaria 

de Agricultura, essa semente a eles. Fala ao colega Antonio que o único que relacionou sua viagem 

aqui na sessão passada foi ele, e que não disse que ninguém foi fazer viagem à toa, questionou de 

novo que, pela segunda vez, foram a Brasília e que tivessem comunicado a ele que estavam indo a 

Brasília, se queriam mandar alguma coisa aos deputados, um pedido, um ofício, isso sim mandaria 

para os deputados do PDT, reivindicado alguma emenda aqui para o município. Isso foi o que falou, 

foi a única coisa que foi questionada, com relação, na Câmara passada, da viagem. Diz que junto com 

o colega “Manjolo” estão encaminhando ao deputado Gilmar Sossella, do PDT, eles da bancada, um 

ofício pedindo que tome providências com o banco do Banrisul, nos quais precisa no Capão do Cipó 

uma agência, e ele se prontificou que mandassem um ofício a ele, que ele quer entrar em contato 

direto com a direção do Banrisul para tomar essas providências. Então, fica a cargo do presidente de 

acionar alguém em Porto Alegre, que tenha “peso” junto ao Banrisul para que consiga melhorar o 

atendimento, até mesmo dos horários aqui do Banrisul, por que não dá para continuar assim como 

está. Fala sobre a segurança, que estará sim, lá na URI, dia vinte e seis, se Deus quiser, e, graças a 

Deus, notícias boas estão vindo sobre a segurança, mais cinco brigadianos. Agradece e até terça que 

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

Líder de Bancada, PMDB: Fala sobre o concurso que foi cancelado hoje, está lá no Portal, que bom, 
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que pena para quem passou, mas que bom que vai ser devolvido, com certeza a empresa deve 

devolver o dinheiro das pessoas que fizeram. Diz, como o colega Dilcione e a colega Ionara falaram 

da porta do Posto, já era de tempo que a 4ª vinha exigindo que a Secretaria funcionasse separada da 

parte técnica, e estavam relutando, mas em maio saiu e ficou isso. Diz que não era coisa mesmo da 

gestão, agora é uma exigência da 4ª e do Ministério da Saúde. Sabe por que estava lá e comprovou, 

mas que possam, se continuar ali, fazer um abrigo para as pessoas chegarem ali no inverno, puxar 

uma área, de repente, de um prédio no outro, por que é complicado, ainda mais para os idosos nos 

dias de chuva, e para as crianças também fica complicado. Fala do projeto que hoje vai à votação, o 

014 (quatorze), que possam votar nesse projeto do NASF, que é uma verba destinada e, se não votar 

hoje para aprovar, vai voltar essa verba. Pede desculpas para o pessoal do assentamento Nova 

Esperança que não pode se fazer presente pelo imprevisto que teve que ir em Santiago, e da próxima 

estará lá. Deseja uma boa semana a todos e até sábado que vem. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Comenta sobre a festa do 

assentamento Nova Esperança, e que todos sabem que sempre é de primeira e diz ter um grande 

conhecimento com o assentamento e com todas as famílias, e em nome do Prefeito Municipal, e em 

nome de sua pessoa, quer pedir escusas e desculpas à comunidade do assentamento, pois quando 

estavam lá em Brasília era um calor muito forte, e que chegaram de lá meio “gripados”, com bastante 

febre e chegaram aqui no Sul e já estava um pouco meio quente também e meio frio, mas lá estava o 

vice-prefeito representando o município lá no assentamento. Comenta sobre a ida em Brasília e que 

gostaria de ocupar as palavras da vereadora Carini, de não voltar mais aqui nessa Tribuna falar de 

brigas, e as do seu companheiro “Manjolo”, mas “cutucaram” o mesmo, e reafirma que não gostaria. 

Ressalta que quer fazer uma pergunta ao vereador Jairo: quantas vezes o mesmo foi na Capital 

Federal ou Porto Alegre, em todos esses mandatos que o mesmo esteve na frente da Câmara? 

Ressalta também que o mesmo foi presidente da câmara desse município e não foi buscar alguma 

emenda, mesmo que nem um deputado diz ter enxergado do partido do mesmo lá, porque tem 

poucos mesmo. Então, reafirma não ter enxergado nenhum lá, senador que tinha do PDT era o Lasier 

Martins, que abandonou o PDT porque vivia de memória curta. Reafirma que quem dizia isso era o 

Lasier Martins, que deixou o PDT. Comenta que o vereador vem cobrar aqui, e questiona que o 

vereador teve todo o tempo de encaminhar projetos para o deputado do mesmo, para o senador do 

mesmo partido que lá estava, Lasier Martins, e que o mesmo não fez. Comenta que o mesmo foi 

presidente desta Casa e que não fez também, e então que o mesmo só quer prejudicar a 

administração e que a outra tudo podia, mas agora a atual não pode. Diz que emprestaram uma 

carreta agrícola para o trabalhador e são criticados, e que o vereador não viu bem e veio falar nessa 

Tribuna. Fala ao vereador que o mesmo ouça primeiro e olhe bem com bons olhos para depois vim 

falar aqui. Pede que o vereador mude o seu discurso e que seja mais humano, seja mais gentil à 

comunidade cipoense e à administração, porque os mesmos não estão de favor aqui, e que foi o povo 

que lhes elegeram, e que o mesmo é uma pessoa que veio para Capão do Cipó e, muitas vezes, o 

seu Osvaldo Froner lhe estendeu a mão. O vereador Jairo Charão se manifesta e o senhor 

presidente pede que o vereador Jairo Charão não se manifeste. O vereador torna a palavra e fala 

que o mesmo “é que nem porco, depois que come vira o cocho” e pede ao mesmo que faça uma boa 
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administração e que lhes ajudem a fazer o melhor para Capão do Cipó, pois chega de “picuinha,” 

chega disso, chega daquilo. Fala que se o mesmo lhe respeitar vai ganhar o seu respeito também, e 

lhe diz aqui e comenta que não quer mais debater com o mesmo aqui, mas que se o mesmo debater 

com sua pessoa, vai lhe responder também. Deixa o seu muito obrigado e pede desculpa a povo que 

vai os escutar daqui mais um pouco. 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: 

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 20 horas, do dia 26 de maio de 2017, na URI. OF. 05/2017, DA Secretaria da Fazenda, solicitando 

empréstimo Plenário e convidando para audiência pública de avaliação de metas fiscais do 1º 

Quadrimestre de 2017, às 9h30min, do dia 29 de maio de 2017. INDICAÇÃO 013/2017, do vereador 

Dilcione Oliveira ao prefeito municipal. OF. GAB. 089/2017, encaminhando Projeto de Lei 017/2017. 

PROJETO DE LEI Nº 017/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo do Município de 

Capão do Cipó, RS, a reclassificar cargos de provimento efetivo – e dá outras providências”.  Após o 

senhor Presidente explica sobre a importância em votar a Emenda Modificativa 02 ao Projeto de Lei 

014/2017, e o Projeto de Lei 014/2017, no dia de hoje, e pede aos membros das comissões de 

Orçamentos e Finanças e de Constituição e Justiça, que deem parecer verbal sobre a Emenda 

Modificativa 02/2017, sendo que ambas as comissões foram favoráveis a referida emenda ir à votação 

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

MODIFICATIVA 02/2017, ao Projeto de Lei 014/2017, aprovada por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) 

votos contra. 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”, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra. 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”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para 

a próxima sessão dia 30/05/2017, 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, 23 de maio de 2017. 

 


