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ATA N° 22 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 30 (trinta) 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, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos 

trabalhos”. Após o senhor Presidente, em exercício, cumprimenta os presentes, passando a palavra à 

1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 21/2017, da Sessão Ordinária do dia 23/05/2017, que 

foi aprovada por unanimidade. Após o Senhor Presidente, em exercício, chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e informa que está presidindo a 

sessão de hoje, motivo viagem do senhor presidente a Porto Alegre. VEREADOR TIAGO GERMANO 

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

vereadores, colegas vereadoras, assessoria do deputado Bianchini, secretário Tiago, 

funcionários dessa Casa, ouvintes da Cipoense, que vão ouvir logo mais, seu boa noite a 

todos. Diz que vem nessa Tribuna, primeiramente dar sua total indignação com alguns fatos 

que estão ocorrendo no governo atual, falta de organização, planejamento de algumas 

secretarias. Como exemplo, a Secretaria da Saúde que, numa semana tem uma porta, na 

outra já não tem mais, isso é porque faltou planejamento. Diz ver as secretarias e as críticas 

sobre, principalmente, a Secretaria da Saúde. Não sabe se está faltando vontade, chefia, 

capacidade, ou é boicote dentro da administração mesmo. Cita exemplo da situação do 

colega Fogaça, que está com problemas de saúde há meses, e até semana passada nada foi 

feito, não tinham resolvido nada, então um grupo de colegas resolveu fazer uma campanha 

para arrecadar doações, para o mesmo fazer a cirurgia, porque o retorno pelo SUS, Sistema 

Único de Saúde, era para outubro ou novembro, mas essa campanha começou a criar força 

nas redes sociais, aí semana passada o governo ou a secretária resolveu agir, agora pode 

ajudar, foi marcada a cirurgia, será ajudado com cinco mil reais, em um total de nove mil. 

Então, ficará faltando quatro mil para a cirurgia, as rifas e doações estão valendo, é para 

complementar a cirurgia e, principalmente, o pós-operatório que tem custo alto, mas diz que 

deixará uma pergunta que não quer calar a sua pessoa: porque não pagam toda a cirurgia 

para um funcionário público, que é obrigação da prefeitura? Porque dinheiro tem, conforme 

reunião com o secretário e o contador no dia de ontem, dia trinta de abril, diz que tinha mais 

de um milhão e duzentos disponíveis. Questiona se será que só ajudaram agora, tomaram 

providências, somente porque tem um grupo de pessoas que está trabalhando e buscando 

arrecadações, e por isso iria ficar feio para a administração. Diz que outro fato que lhe 
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surpreende, é onde estão os representantes de sindicato, associação de funcionários, onde 

estão eles, pois deveriam estar “brigando” pelos funcionários. Diz que no momento seria isso 

e que irá voltar em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, munícipes que os assistem, assessores do Bianchini e deseja aos mesmos que estão 

aqui que sejam bem vindos e funcionários dessa Casa e deixa o seu boa noite. Ressalta que quer 

começar a sua “prosa” hoje falando do tempo e que todos tem passado por momentos de chuva e diz 

ter visto que nesse mês deu nove dias que não estava derramando água, mas sol muito pouco e que 

quer deixar assim para sua comunidade de lá e diz estar de férias mesmo, mas para os pessoais que 

são visitados pelos agentes de saúde que levem em consideração se não forem visitados esse mês 

por o mesmo diz saber que não tem carro e que tem que andar de moto e que tudo é muito longe, 

mas pede e diz estar pedindo por eles seus colegas e parabenizando os mesmos também pelo 

belíssimo trabalho que tem feito na comunidade e pedindo desculpa de não estarem fazendo as 

visitas motivo do tempo, mas cita que no momento que der iram e cita que dia cinco retorna 

novamente ao trabalho e diz que já pega o final de semana nas férias e que vai também sofrer com 

esse tempo. Quer dizer também aqui sobre a administração passada do seu Osvaldo Froner e junto 

com o Sindicato dos Funcionários Públicos, foi criado o vale alimentação e que isso tem ajudado 

muito os funcionários públicos seus colegas e que foi criado em 2010 e 2012 foi criado à licença P e 

que hoje o prefeito Froner esta aqui de novo e o pessoal esta vencendo como diz a licença na 

administração dele e que quer parabenizá-lo também esse feito e que o pessoal esta podendo usufruir 

dum direito dos mesmos como funcionários público e que acha que deu bem no período que foi criado 

na administração dele e agora o pessoal estão usufruindo disso ai também e volta a parabenizá-lo 

novamente e que também hoje começou o plano municipal de agricultura e diz que isso é também 

para os agricultores muito importantes porque para se beneficiar em emendas federais esse plano 

tem que ter e se não tiver esse plano talvez não vão poder usufruir ou receber esse tipo de emenda. 

Fala então que ficou muito feliz como diz dele poder hoje como funcionário público também por no seu 

direito de receber e quer parabenizar a administração por isso e comenta que criticam, mas tem horas 

que tem que parabenizar e comenta que era isso e diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa à 1ª 

secretária para fazer uso da palavra.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta 

a senhora Presidente, senhores vereadores, ouvintes da 87.9 FM, que estão escutando, comunidade, 

secretários que aqui estão, todos que estão prestigiando, seu Seno, como é conhecido seu Seno 

Muller, lá da veterinária Cipó, seja bem vindo, assessoria do deputado Bianchini, sempre aqui 

prestigiando, pede que seja transmitido um abraço ao deputado, sempre também por toda a região e 

Santiago, um grande amigo que diz ter de longa data, que conheceu o Bianchini, e que já viajaram 

junto e conversaram. Observou que ele é pessoa muito simples e humilde o deputado Bianchini. Diz à 

senhora Presidente que quer falar aqui, que mesmo chovendo no dia de ontem, diz que tiveram um 

problema lá na estrada que vai até a 377, um borrachudo que se criou lá, a comunidade já estava 

preocupada, mandaram e-mail, mensagens, e até mesmo para o vice-prefeito, mas não tinha como 

socorrer, esse período chuvoso que está, e por isso tem que haver um entendimento e sermos mais 
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humanos, e saber que a chuva não tem dado lugar para poder trabalhar. Mas, no dia de ontem 

quando estava vindo, feliz da vida, viu uma retro sem gabine, lá estava se deslocando para o Entre 

Rios, lá estavam eles alegres, sorrindo, indo trabalhar. Depois encontrou caminhões de pedra, até 

mesmo patinando com barro, mas até lá conseguiram chegar, para socorrer a comunidade. Por isso, 

deixa o agradecimento para a administração Municipal, secretários, funcionários que lá estiveram, foi 

feito o trabalho lá no Passo do Tibúrcio também, mas as coisas começam a ficar muito molhado e 

começará afundar novamente. Também gostaria de fazer um pedido, através do Maurício da 

Chapacar, que tem pessoas maldosas colocando veneno para seus cachorrinhos de estimação. Diz 

que o animal, ele não é um ser humano, às vezes, o ser humano não é tão inteligente como um 

próprio cachorrinho de estimação, mataram o cachorrinho do Maurício e ele pediu que, sinceramente, 

não fizessem mais isso, avisem o dono do animal que será tomada as devidas providências. Então, 

por isso ele pede que não coloquem mais veneno nas residências, até mesmo porque tem 

cachorrinhos soltos no pátio.  Também quer fazer um comunicado do coordenador do CRAS, 

comunica a todas as comunidades que está com inscrições abertas para oficina de teatro nesse 

período, somente será para crianças e adolescentes e logo estarão inscrevendo a melhor idade, 

também. Então, o Robson, coordenador lá do CRAS, excelente coordenador com sua equipe de 

trabalho, que lá está também, parabeniza o trabalho que eles estão fazendo, juntamente com a 

Assistente Social, a Carine, um belo trabalho lá no CRAS que está acontecendo. No dia de ontem 

também esteve fazendo umas visitas na localidade de Esquina Palmeiro, Areias, visitando ali a família 

do finado Meca por ali, um trajeto ruim, mas vai ser arrumado também. Diz ter estado no distrito de 

Progresso, ontem à tarde, lá no seu João Pinto, também uns trechos difíceis de passar, imagina para 

a entrada de transporte escolar. Então, aos poucos se espera que o tempo ajude, sabe que haverá sol 

só na sexta e sábado, e no domingo volta a chover até por volta de quarta ou quinta da semana que 

vem. Diz que assim fica difícil e pede-se que a comunidade ajude esperar a melhorar o tempo de 

novo. Fala que ali, além da sua colega falar, também gostaria de falar que nesse domingo terá dois 

eventos no município, lá no distrito de Progresso será uma grande festa da Capela São Luiz, que 

acontecerá o Presidente lá é professor Valdir, e aqui também no CTG Gumercindo Saraiva, o baile da 

terceira idade. Agradece à senhora Presidente, e diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente, em exercício, reassume os trabalhos da Mesa.  

VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, 

colega vereadora, colegas vereadores, público que se faz presente, secretário de Agricultura e 

ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos, e aos assessores do deputado Bianchini. Comenta sobre a 

reunião de sexta-feira, com o secretário de Segurança, em Santiago, que estavam presentes com o 

colega Jairo e os demais, aonde ele deixou bem ciente que irão vir os brigadianos. No primeiro 

momento acha que vem três, mas depois virão os cinco mesmo. Uma coisa que gostou, que lhe 

chamou atenção lá, foi que o secretário falou sobre o gestor incentivar as crianças, pois as crianças 

serão o futuro do País, da Nação, e por que não do Município. Acha que, para os gestores, hoje, o 

colega Antonio convidou para as oficinas que estão acontecendo no CRAS, e que os pais possam 

incentivar os nossos jovens, nossas crianças, a fazer, para que não estejam nas ruas, na Praça, como 

vê, e se depara ali e diz que é uma tristeza de ver. Então, diz que os pás possam incentivar seus 
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filhos para vir até as oficinas, e como gestores, que possam incentivar as crianças, que serão o futuro. 

Parabeniza uma grande amiga sua, que esteve de aniversário, e não pode ir lá sexta-feira, que é a 

dona Idene Garcia do Nascimento, mais conhecida como “Dene”, e que Deus continue a abençoando 

a cada dia. Pede um quebra-molas ali para o Bairro Santo Antonio, perto da borracharia do “Prego”, 

pois tem crianças ali e os carros em alta velocidade. Acha que o Executivo tem que fazer aquilo ali, 

pois não custa muito dinheiro e depois de as coisas acontecer não adianta chorar. Acha que está na 

hora de providenciar um quebra-molas ali, pois as crianças brincam na beira e passou uma 

camionete, e se fosse em cento e cinquenta não era nada, e que possam providenciar. Como os 

colegas que a antecederam falaram, diz que o tempo está complicado, mas Deus quer assim, não 

podemos questionar, mas quando melhorar o secretário de Obras terá muito trabalho nas estradas, 

pois está “barba” a coisa. Cita ali no seu Rogério Smaniotto que eles estão trazendo as crianças até 

ali em cima, pois o transporte escolar não está entrando há dias. Pede que o secretário dê uma 

olhadinha ai e na estrada quem vai a Bossoroca, na divisa está em péssimas condições também. 

Sugere ao secretário, lá no Rincão dos Vieiras ficou ótimo, mas o que falou nessa Casa é que faltou 

pedra naquela estrada. Pede que primeiro termine uma estrada, bote pedra, para ir para outra. Sabe 

que tem várias, só que lá no Rincão dos Vieiras mesmo, fizeram, ficou muito bom, mas como faltou 

pedra não voltaram mais. Torce que ninguém daquele rincão adoeça, pois se tiver que entrar com 

ambulância lá, não entra devido a chuva. Pede que se fosse possível o Executivo ver nessas casinhas 

populares, onde a dona Vicentina mora, se descesse o caminhão do lixo para aqueles moradores, 

inclusive dona Vicentina é uma pessoa idosa, está trazendo aqui na esquina da Praça esse lixo, hoje 

mesmo o caminhão veio e ela foi ali na esquina trazer o lixo. Pede que vejam, pois não irá aumentar o 

valor, diz acreditar, de descer um pouquinho, não dá uma quadra para descer da Praça. Diz fazer 

dezessete anos de administração e está mais do que na hora dos funcionários públicos terem plano 

de saúde. Sabe que aqui são muito de falar em passado e presente, mas diz que hoje são os que 

estão à frente como gestores, aqui nessa Casa. Pede que providenciem o plano de saúde para todos 

os funcionários públicos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Em viagem a Porto Alegre. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO 

FERREIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, 

assessores do deputado Bianchini, secretário de Agricultura, Tiago, seu Seno que os prestigia com a 

visita, funcionários dessa Casa e ouvintes da 87.9. Começa falando sobre a audiência que tiveram 

com o secretário da Segurança, onde estavam os colega Jairo, Carini, Dilcione e “Miro”. Diz ter sido 

muito importantes o que o secretário falou, principalmente sobre os jovens e as crianças. Cita que ele 

falou sobre os gestores, para que resgatem esses jovens para junto da comunidade, como disse a 

colega Carini, pois, às vezes, é frio e tem jovens na Praça bebendo, conversando, mas até tarde. Diz 

que a Secretaria de Educação está com o judô, o que muito importante, um incentivo muito grande 

para os jovens, também as oficinas do CRAS, o teatro que o presidente Antonio falou. Diz ser muito 

importante para incentivar esses jovens, de repente eles estão em casa, sem nada para fazer e saem 

mesmo, se cansam de estar em casa e vão para a Praça se juntar com os amigos. Pede que 

participem dessas oficinas, ou no CTG, pois tem grupos de danças, e que os pais ajudem a colocar os 

filhos. Novamente diz que na Secretaria de Educação já tem a escolinha, agora o judô, tem 
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acompanhamento com a psicóloga e resgatar os jovens, que estão na rua, infelizmente, cometem 

pequenos crimes e depois podem até continuar com mais, como o secretário disse. Fala que nosso 

município é pequeno, mas mesmo se fosse maior, para fazer um grupo de segurança, do whatsApp, 

já que tem vários grupos, e coloca o pessoal da segurança para monitorar o município, quando vir 

alguém estranho na cidade, diz ter certeza que muita gente irá ajudar pela segurança do município. 

Parabeniza os aniversariantes, sua madrinha Idene, que estava de aniversário sexta-feira, o Gabriel 

Cardoso, “Tigrinho”, goleiro do time das crianças, continue esse menino que sempre está 

incentivando, pois tem o grupo do futebol e o Gabriel sempre convidando a gurizada para ir jogar 

futebol. Cita o pai dele, o “Tigre”, que está sempre incentivando os guris, sai com eles, leva para jogar, 

junto com o Renato, até vir o professor da escolinha eles estão ajeitando a gurizada lá para fazer um 

bom trabalho com o futebol, incentivando. Faz convite para festa, reforçando o convite do colega 

Antonio, na localidade de Progresso, dia quatro, próximo domingo, no salão comunitário da Capela 

São Luiz, com missa às dez horas trinta minutos, e que vão se divertir com suas famílias. Faz convite 

para o baile, às quatorze horas, no CTG, o qual depois irá ler o convite, terá almoço. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 07 

(sete) minutos, pois o vereador Luiz Ozório Manente lhe cedeu 02 (dois) minutos. Cumprimenta 

o colega presidente em exercício, excelentíssimo vereador Antonio Chaves Jardim, colegas 

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

assessores do deputado Bianchini, e a Cipoense FM, que logo estarão os ouvindo. Cita que hoje, 

trinta de maio, dia do geólogo, e temos na secretaria um geólogo que atua, pessoa responsável, 

competente, doutor Nilo. Pede moção de pesar, a qual acha que já está tramitando na Casa, pelo 

passamento da dona Elma Reis Machado, ocorrido no último dia vinte e cinco, pessoa bem conhecida 

na nossa comunidade. pede ao senhor presidente, em exercício, que passe a secretária ou ao 

presidente Diego, quando retornar, da nossa divulgação no jornal A Folha, das sessões da câmara, 

quase inelegíveis estão. Certamente, diz que a câmara está pagando e não consegue ler o que os 

vereadores transmitem para a comunidade. Pede que seja retificado aquilo ali, até mesmo vindo no 

outro jornal aquela sessão e essa próxima. Pede moção de aplausos ou congratulações ao Cruzeiro 

Esporte Clube, pelos seus cinquenta anos, um centenário de existência na comunidade santiaguense 

e regional. Fala que passou o ex-prefeito “Chicão” e diversos jovens passaram pelo Cruzeiro, figuras 

nacionais e internacionais que hoje disputam campeonatos, como todos sabem, e disputaram o 

torneio Romeo Goulart Jacques, que é destinado ao fundador do Cruzeiro. Parabeniza a diretoria do 

Cruzeiro, todos os atletas e que seja destinada uma moção de aplausos. Sobre a reunião em 

Santiago ficaram satisfeitos que até o final do ano vai ter cinco brigadianos aqui, mas, pelo menos, 

ficou uma promessa perante todas as autoridades regionais. Cita que amanhã é o Dia do Desafio e 

todos estão convidados a participar, certamente alguém irá fazer algumas atividades. Diz que o 

colega Tiago Rosado falou do problema do colega Fogaça, e estão vendo que os colegas resolveram 

de fazer uma ação entre amigos, onde tem uma premiação muito boa, novilha, dois chibos, porco, 

mais smartphone para ser sorteado, e que só depois de acontecer isso aí que tomaram providência 

de ajudar ao colega para fazer a cirurgia. Da mesma forma transmite para a comunidade do bairro da 

cooperativa, próximo ao Seno, seu Raul, a mesma dificuldade está passando. Diz que seu Raul 
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apenas um salário na casa, um BPC, cria um netinho, de tanto que ele gasta com medicamento já tem 

um monte de talão de luz atrasada que ele não sabe como não cortaram a luz dele. Diz ter uma lista 

de uma ação entre amigos, a qual irá começar pedir amanhã recursos para seu Raul, e ele pediu que 

entregasse uma lista para a vereadora Ionara. Diz que depois irá entregar, pois ele pediu, e diz achar 

que ela tem um vínculo lá e, certamente, ela teve lá esses dias e prometeram de dar uma mão, 

também. Cita que ele esteve no Posto de Saúde hoje, e leu o que médico colocou que é cm extrema 

urgência e ele tem uma consulta marcada para dia vinte e seis de setembro, em Santa Maria, e não 

tem condições de aguentar até lá, pois está gastando com medicando, dopado de medicamento, não 

aguenta a dor. Pede que o Executivo tome providências, pois não vai ficar assim. A mesma coisa que 

fizer para o Fogaça, pede que faça para esse senhor. Destaca que em Santiago o doutor Marcelo diz 

que faz a cirurgia dele por menos de cinco mi, basta a secretária ir lá ao hospital, conversar com a 

direção do hospital, baixar o seu Raul, conversar com o doutor e o Executivo mandar pagar o valor da 

cirurgia. Diz que não irá deixar para depois, tem muito respeito pela pessoa do presidente, mas não 

admite o mesmo falar daquela forma como falou sobre sua pessoa, pois não deve nada, apenas pediu 

que o mesmo levasse um ofício aos deputados em Brasília e o mesmo largou “quinhentas pedradas” 

em sua pessoa. Diz que tem que se defender por que o povo o cobrou aí fora de ter o chamado de 

porco na sessão, “que comeu e virou o cocho”. Diz ao colega Antonio que não queria, de forma 

alguma, dirigir ao colega na forma que irá falar, mas se viu na obrigação, por muitos amigos lhe falar 

sobre o comportamento do colega na sessão passada. Explica alguns fatos, mesmo que o colega fale 

depois, pois ocupa três minutos de líder de governo para falar bobagem para  colega. Diz ter 

obrigação de falar. Foi presidente em dois mil e quatorze, dessa Casa e, por coincidência, veio uma 

patrulha agrícola do seu deputado em Brasília. Diz ter sido em dois mil e quatorze, pois esteve lá com 

o Meneghini, em fevereiro, e na metade do ano já estava aí. Diz que o colega falou que esse que fala 

havia dito que o colega foi a Brasília à toa, diz não ter falado, mas quem está falando, até trouxe, é o 

jornal Expresso: “Jardim em Brasília”. Diz que está no jornal Expresso, e não falou, mas irá usar as 

palavras do Expresso: “como o governo não chegará ao fim, é provável que a viagem tenha sido sem 

grande valia, à toa”. Em suas palavras diz que foi uma viagem à toa e confirma, pois está no 

Expresso. Diz ao colega que sempre manteve o respeito, quer continuar, mas pensa que o colega 

disse que esteve no INCRA, em Brasília, e veio resolver os assuntos do INCRA, em Porto Alegre. 

Estive no DAER, em Brasília, e teve que terminar de resolver em Porto Alegre. Acha que, realmente, 

tem alguma coisa mal e essa vagem deveria ter ficado só por Porto Alegre. Agradece e devolve a 

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

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

presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores do deputado Bianchini, Tiago Tisott, 

secretário de Agricultura, Seno Muller, seu amigo, e demais pessoas, seu boa noite a todos. 

Reforçando o pedido da vereadora Carini, ali no seu Smaniotto, ontem de noite foi pedido, e falam 

tanto que o aluno é valorizado, realmente o aluno deixa muito dinheiro para o município. Diz que 

ontem na reunião, bem aproveitada, para ver o que o aluno deixa de recurso para o município, só que 

ele não está sendo valorizado nessa parte. Cita que são cinco ou seis cargas de pedras que, desde o 

começo quase, está sendo pedido e não foi colocado e são seis ou sete alunos que estudam e, na 
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verdade, eles não trazem até o asfalto, mas sim até a escola, como foi informado. Pede que o 

secretário tome uma atitude e teve essas cargas de pedras, é simples. Agradece ao Tiago, pois os 

pedidos que fez ao mesmo, foram concluídos, e isso é bom, e quem ganha é o pessoal e não os 

mesmos. Sobre os boatos dos colegas Antonio e Jairo, diz ao Antonio que até seria absurdo ouvir, 

pois no momento que o colega chamou um colega de porco, em uma tribuna, estaria falando que 

estariam em um chiqueiro, o que diz ser um absurdo. Sinceramente, diz que para ouvir conversa, seja 

de lado, não irá “tapar o sol com a peneira” para lado nenhum. Não defende Jairo nem ninguém, mas 

ouvir muita besteira nessa Casa, dá vontade de ficar em casa mesmo. Acha que teriam que, entre os 

dois, ter alguma conversa fora e ver para não trazer isso, pois fica feio e o pessoal está falando que 

nas administrações passadas era aqueles bate boca e têm que parar com isso e ter um pouco de 

vergonha, nessa Casa, e parar, pois fica. Diz não ser desse tipo e não será nunca. Frisa que é contra 

mesmo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 

BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, munícipes 

que assistem nessa noite, os assessores do deputado Bianchini, o secretário de agricultura, que se 

faz presente aqui hoje. Comenta sobre a reunião com o secretário da Segurança, acha que foi de 

pouco proveito, sai bem “contramão”, o povo viu, porque veio para não falar nada, prometer 

praticamente nada, porque já tem no município. Achou que o secretário vinha de lá com algum projeto 

de trazer mais brigadianos para o município, trazer três, se já tem quatro então, ele vai tirar um daqui. 

Diz que na outra sessão foi falado que tinha quatro brigadianos aqui, então se cada município, até o 

final do ano vai ter cinco, agora nesse momento vai ser três, então achou que, praticamente, o 

secretário passou toda a responsabilidade para o município. Diz que, pelo que deu para entender na 

reunião que tiveram com ele, o município tem que monitorar todos os movimentos. Então, acha que 

foi praticamente perdida aquela vinda do secretário em Santiago, aquele movimento que tiveram lá, 

porque não viu nada de promessas concretas para lugar algum, nada mais do que já se sabia, que o 

estado está “quebrado”, não tem condições, mas ainda sonhava com alguma coisa, e hoje parou de 

sonhar, vai ter que se segurar com o que tem no município, por que acha que está mais do que 

imediato da prefeitura, juntamente com a associação comercial, colocar câmeras de monitoramento, 

porque do governo do estado não podem esperar muita coisa. Diz que estão falando muito em 

estradas, pedras, quer ver tirar caminhão de pedra das pedreiras com esse tempo. Diz aos colegas 

que vão ter que dar um tempo até parar a chuva, porque não tem como tirar caminhão de pedra. Pede 

arrumação da estrada que vai para a Bossoroca, na divisa, que há anos vem se alastrando, e agora 

ainda fizeram uma lavoura que acha que é do ex-prefeito Meneghini, trancou toda a sarjeta para pode 

entrar na lavoura, a água cortou a estrada e esta lá para quem quiser ver, só se colocar bueiro lá, e se 

tocar da prefeitura colocar bueiro em todas as entradas de lavora vai “quebrar” o município, não tem 

como. Cita que vem se alastrando há anos aqueles borrachudos e está difícil de consertar, não é 

coisa de agora, tem arrumação de estrada que tem que fazer, mas não é de hoje que vem se 

alastrando. Fala a respeito de cirurgias, vendo os colegas falarem, não é de agora também. Acha que 

a administração tem que tomar conta, ter atitude para dar o tratamento que o povo merece. Diz que 

no Carovi faz bem pouco tempo que aconteceu um caso também, o seu Antoninho, que tiveram que 

fazer ações entre amigos, tiveram que juntar dinheiro e depois que fizeram a cirurgia que a prefeitura 
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pagou, mas antes foi o pessoal que se mobilizou para conseguir dinheiro para fazer a cirurgia para 

ele. Então, não é de agora, não é só nessa administração que tem esses problemas, e não está aqui 

para defender prefeito, porque não deve nada a ele, nem secretários, muito menos, mas de errado já 

vem de tempos que tem coisa errada e vem de tempos que está errado no município. Pede que aqui 

está entrando e falou com o prefeito para fazer uma revitalização no monumento do Gumercindo, no 

Carovi, que aquilo é um dos maiores patrimônios históricos que tem no município. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: 

Continua falando da revitalização de plantio de árvore no mesmo lugar, e fazendo, se for possível, tipo 

um quiosque lá para o pessoal chegar, por que muitos falam: “ah, nós temos”, e vão saber do que é e 

ver o monumento lá porque é um histórico do município e chegam lá só tem uma placa. Ressalta que 

se passaram já quatro administrações e nada foi feito. Então, agora o mesmo diz achar que está na 

hora do prefeito fazer, já que ele olhou para o Carovi quando ele foi administrador da outra 

administração e fez asfalto lá. Comenta que tiveram doze anos de administração do PMDB e, 

praticamente, nada foi feito naquela vila lá, naquela comunidade. Então, diz achar novamente que 

está na hora do prefeito dar mais um passo, olhar para aquela parte do município, aquela comunidade 

lá e fazer a revitalização e fazer algo para que aquilo fique para a história, porque muito em breve os 

nossos filhos, nossos netos vão perguntar aonde é que está o monumento do Gumercindo e não vai 

aparecer mais nada. Fala que isso é um patrimônio histórico e está na hora de lhe fortalecer. Deixa o 

seu muito obrigado e deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Ressalta que 

volta a essa Tribuna sobre os produtores rurais e que amanhã é o último dia para entregar a nota da 

aftosa e pede aos mesmos que não se esqueçam, pois tem multa a partir de amanhã. Então, pede 

que façam uma “forcinha” e que compareçam à inspetoria. Comenta que na última sessão, e que sua 

colega Carini comentou e o seu colega Antonio também, e fala que com certeza os prefeitos não vão 

cumprir suas promessas, porque prometem demais. Comenta que os políticos têm que entender que 

não é assim que funciona a política, não é prometendo absurdos, empregos que se ganha uma 

eleição. Cita que hoje é o que todos veem, porque não cumprem, e quantos estão esperando o seu 

emprego. Questiona o que houve, e diz que prometeram demais, mas tem que se pensar no todo e 

não chegar a um governo a qualquer custo. Comenta que é assim que o mesmo vê política e assim 

que os administradores têm que ver. Comenta que por essa semana era isso e devolve a palavra a 

Mesa e deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Ressalta que volta a essa Tribuna e 

quer então reforçar o pedido de placas indicando as comunidades, e comenta que agora a pouco foi 

falado do monumento do Carovi e que não adianta ter um “troço” histórico lá e ninguém saber como 

chega. Comenta porque todos sabem, e que o mesmo vai dizer e pede ao secretário, e que já pediu 

aqui e que já falou direto com o mesmo, mas, às vezes, tem dias que o mesmo para dez vezes na 

estrada dando informação para as pessoas que vêm de longe, porque as mesmas não sabem onde é 

que fica as comunidades, pois não tem uma placa dizendo que vai para tal local. Ressalta a seu 

colega “Miro” e que faz das suas palavras a dele sobre o secretário, e comenta que o mesmo veio 

relatar a administração dele, que o mesmo fez em Santa Maria, e comenta que Santa Maria não é 
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tudo aquilo que o mesmo disse sobre segurança, e que o mesmo só falou que foi prefeito lá e que fez 

tanta coisa. Questiona então, que o mesmo não fez nada e que achou que o mesmo ia dizer que ia ter 

verbas para a segurança e mais coisas. Comenta que falou hoje com o coordenador também para 

embelezar a cidade, e diz concordar com que o que o mesmo falou, pois temos que embelezar a 

cidade e que a nossa cidade é a nossa casa, e ela tem que ser bonita. Então, comenta que tem que 

pedir para pintar os cordões para ficar bonita a cidade, e que é isso que tem que ser feito e no mais 

aguardar. Comenta então que era isso e até semana que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

concorda plenamente com ele, só que não tem como ficar quieto num momento desses, pois fica 

ofendido, fica triste, e continua dizendo que, graças a Deus, o Lasier Martins saiu do partido, um 

“cara” que é elite, e dentro do PDT não tem vez. Não defendeu mesmo e não vai defender o pobre, 

todo mundo está vendo, não vai trazer nada para o Rio Grande, e tem que procurar outro partido 

mesmo. Diz ao colega Antonio que o prefeito Osvaldo é seu amigo, o ajudou, nunca negou isso, 

desde o primeiro dia em que pisou no Capão do Cipó em 1985, nunca negou que o Osvaldo tivesse o 

ajudado, mas não é o colega que vai cobrar pelo Osvaldo, e que pergunte para o prefeito Osvaldo se 

também não o ajudou no tempo do telefone, pois saía de madrugada entregar recado para ele, dias 

de chuva, não tinha nem uma bicicleta, mas vinha ali, entregava os recados e voltava embora, noite e 

dia atendia o telefone, ele batia em casa ao meio-dia, de noite, de manhã cedo, a hora que ele 

batesse ele atendia, só tinha aquele posto telefônico. Então, acha que não era o colega que teria que 

cobrar isso aqui e, além do mais, nunca pensou, entrou no PDT e nunca pensou em estar “se 

vendendo” a outro partido, partido A ou B, nunca aconteceu isso com sua pessoa, e todo mundo sabe 

de sua índole fora de seu expediente, sempre tentando trabalhar, fazendo outros dinheiros, 

principalmente no verão que pega pinturas para fazer, faz outras coisas, inclusive placas, e tem 

pessoas aí que até hoje fica sentido que ficaram devendo placas, que também fazia placas. Agradece 

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

Bancada, PMDB: Pede ao Executivo que dê uma olhadinha no sinal da antena da RBS, para o 

pessoal que não tem SKY e o pessoal do interior, hoje de tarde mesmo recebeu umas quantas 

ligações do Rincão dos Palharini, faz mais ou menos um mês que estão sem sinal. Então, que ver se 

o Executivo consegue tomar alguma providência para ver se volta o sinal da RBS.  Fala que sexta-

feira que passou recebeu ligação de dois munícipes que chegaram à prefeitura, às dezesseis horas, e 

a prefeitura estava fechada. Então, disse para eles que não sabia o que tinha acontecido, tinha luz 

aquele dia, realmente estava chovendo, estava frio, mas que avise a população para que não 

venham, as pessoas vêm ali e acontece, porque no seu tempo, às vezes, fechava, mas era 

geralmente quando não tinha luz. Fala que sábado os munícipes a cobraram que ficaram esperando o 

programa da prefeitura e o prefeito não foi, deve ter algum motivo que ele não pode ir, mas 

provavelmente esse sábado ele vá, porque o pessoal quer saber, quando viajam eles querem saber 

as novidades, não adianta, é prático de Capão do Cipó. Então, que possa o prefeito ir à rádio esse 

sábado e explicar para as pessoas o que ele conseguiu de bom, trazer de lá. Diz ao colega “Miro” que 

acha que essa Casa volta muito sempre ao passado, e imagina se o partido do PMDB tivesse feito 

mais coisas pelo Carovi quanto seria a votação? Diz que não gosta de falar de passado, mas imagina 
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quanto o seu Serafim tinha feito nessa última eleição. Agradece e deseja uma boa semana a todos e 

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

MANENTE, Líder de Partido, PDT: Ressalta ao senhor presidente, ao seu colega Antonio, líder do 

governo, e pede ao mesmo que, por gentileza e com todo respeito que os mesmos têm pelo mesmo, 

que fosse até o Executivo, pois teve uma denúncia que a Secretaria da Educação estaria com um 

carro do município levando o esposo dela, mandando o esposo dela até Cruz Alta fazer curso escolar. 

Comenta que isso é uma coisa que até chegou por surpresa ao mesmo e que falou que o que tiver de 

errado o mesmo ia falar e que vai cobrar, até para ver se é verdade ou não. Comenta, novamente, 

que seria o esposo da mesma, aonde está sendo com dinheiro público que está levando e que o 

mesmo quer deixar bem claro para o mesmo olhar isso aí. Comenta também que o senhor Giovani, na 

segunda-feira, não fez o transporte no Entre Rios e proibiu a carona para o outro motorista. Acha que 

o mesmo também deve saber sobre alguma coisa, se é ou não, pelo tempo do mesmo morar lá. 

Questiona então porque um não pode e o outro pode, e que acha que isso seria para todos. Comenta 

que o demais seria isso e deseja uma boa semana a todos e até terça-feira. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor Presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa à 1ª secretária para 

fazer uso da palavra.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Fala a senhora 

presidente que comunica aos colegas que estará amanhã tomando providências sobre o caso da 

saúde de seu Raul, tem grande respeito a ele e vai levar ao conhecimento do prefeito que, talvez, não 

foi levado ainda ao conhecimento do prefeito. Sobre o caso do amigo Fogaça está sendo resolvido, já 

está sendo tudo ok, vai tomar providências amanhã com o seu Raul. Diz que não falou bobagens, não 

falou nada, e parabeniza o grande jornal Expresso de Santiago, tem grande respeito pela direção do 

jornal Expresso, admira muito o jornal Expresso, a pessoa do diretor, um grande jornal, é uma pena 

que circula pouco no município e tem um grande carinho por eles. Parabeniza, novamente, o jornal 

Expresso por ter divulgado seu trabalho. Pede que seja colocado que, sinceramente, não veio nessa 

tribuna para falar bobagens, como aqui o vereador falou e, simplesmente para falar aquilo que sabia e 

aquilo que devia. Fala também sobre a questão por ter um grande respeito pelo prefeito Osvaldo 

Froner, o vereador Jairo muito pouco falta com a razão de falar da pessoa do Froner, que quando a 

gente tem um respeito pela pessoa ou tem um respeito pelo ser humano, a gente nem usa de tribuna 

para falar da pessoa do senhor Osvaldo Froner, se é que foi tão gentil a sua pessoa. Fala na questão 

do colega “Manjolo” que falou sobre a questão de não vir a essa tribuna se era para falar, ouvir 

bobagens, isso e aquilo, e diz a ele que deveria fazer uso dos seus cinco minutos para não ceder ao 

seu colega para vim falar bobagens então aqui, já que disseram que vieram falar bobagens aqui. Diz 

que não mencionou a Câmara de chiqueiro, e isso quem disse está errado, disse ao colega que o 

senhor era igual  a porco que “comia e virava o cocho”, não chamou a Câmara, a Câmara é um órgão 

público e de muito respeito e muito valor, aqui tem os defensores do povo, os que trabalham pelo 

povo. Fala ao “Manjolo” sobre a questão do esposo da secretária, que viu sim senhor e tomou ciência 

desse fato quando um carro da Secretaria de Educação estava saindo levar ele e mais outro 

funcionário, que não lembra quem é, mas tinha outro funcionário. Agradece e volta à semana que 

vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente, em exercício, reassume os 

trabalhos da Mesa.  Após o senhor Presidente, em exercício, convida a 1ª Secretária para fazer a 
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leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: CONVITE, do DBV – De Bem com a 

Vida, para baile dia 04 de junho, no CTG Gumercindo Saraiva, às 14 horas, com animação de Jorge 

Bonfim. MOÇÃO DE PESAR 011/2017, dos vereadores aos familiares de Elma Reis Machado. OF. 

GAB. 091/2017, encaminhando Projetos de Leis 018/2017 e 019/2017. PROJETO DE LEI Nº 

018/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo do Município de Capão do Cipó, RS, 

a alterar disposições da Lei Nº 433, de 03 de dezembro de 2009 que instituiu o FUNDAGRO – Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Agropecuário – e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 

019/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a ‘conceder o uso real de 

bens imóveis de propriedade do Município, constituindo-se nos lotes – 04 e 05 -, da Quadra 29’ nos 

termos em que dispuser esta lei – e dá outras providências”. OF. GAB. 094/2017, encaminhando Lei 

867/2017 e Veto Parcial à Emenda Modificativa 02/2017 ao Projeto de Lei 014/2017. VETO PARCIAL, 

à Emenda Modificativa 02/2017 ao Projeto de Lei 014/2017. Após o senhor presidente, em exercício, 

convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 011/2017, dos vereadores aos 

familiares de Elma Reis Machado, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente, em 

exercício, convida a todos para a próxima sessão dia 06/06/2017, no mesmo horário e local. 

Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, em exercício, 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, em exercício, e a 1ª 

Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 30 de maio de 2017. 

 

 


