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                                                        ATA N° 23 / 2017 (Ordinária) 

 
Aos 06 (seis) dias do mês de junho 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 22/2017, da Sessão Ordinária do dia 30/05/2017, 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 DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o 

senhor Presidente, vereadores, vereadoras, secretários que estão aqui, de Obras, de Agricultura, 

Meio Ambiente, Coordenadores e munícipes que estão presentes, funcionários dessa Casa, seu boa 

noite.  Começa falando que está contente com essa pequena empresa, que está nesse dia de hoje 

sendo inaugurada aqui no Capão do Cipó, no ramo de panificação, a Padaria Pimentel, que é de um 

casal de amigos de longa data já, e diz que teve o prazer de comer um pastel. Diz acreditar que eles 

só têm a somar no município, que Deus abençoe aquele casal de amigos, que possam ter êxito nessa 

empreitada deles aqui no município, que sejam bem vindos. Diz que gostaria de falar nesse dia de 

hoje, e que ficou triste foi de fechar em Santiago a Farmácia Popular, aonde muitas pessoas que 

tomavam medicamentos e que ganhavam esse medicamento ali, ou compravam por preço bem mais 

baixo, agora foi fechada. Acredita que foi para cobrir o rombo dos roubos, o Presidente resolveu a 

fechar essa Farmácia, mas não é fechando a Farmácia que vai conseguir resolver problemas, a 

Farmácia ajudava muito os pobres, e não é com o fechamento que vai mudar alguma coisa, eram 

oitenta medicamentos, esses itens eram distribuídos para pressão alta e outras doenças, como asma. 

Então, é lamentável uma coisa como esta, era em Santiago, mas o pessoal de Capão do Cipó se 

beneficiava daquela Farmácia Popular. Diz ter também algumas vezes ido pegar medicamento lá, e o 

preço era bem acessível, o fechamento foi dia primeiro que fechou a Farmácia, mais uma vez diz 

lamentar muito esse fato. Quer agradecer o secretário e vice-prefeito Jaques, ligou a ele pedindo para 

resolver um problema que vinha lá, de um atolador. Acha que não ficou melhor, pois, talvez, tivesse 

estragado o trator, mas acredita que dentro em breve irá voltar para terminar o serviço, mas já ficou 

dando passagem. Diz que o povo de lá merece daquele trecho, pois para não cruzar por ali, em dias 

de chuva, e cheio o Rio Rosário tem que irem pela Florida e pegar o asfalto lá na chegada de 

Santiago para vir para Capão do Cipó, então é uma estrada muito importante para todos de lá daquela 

região, é uma estrada que, ao menos, temos que ter passagem, então por isso seu muito obrigado. 

Diz que seria isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, servidores da 

Casa, munícipes que os visitam, ouvintes da 87.9. Cumprimentando o senhor vice-prefeito e 

secretário de Obras do município, cumprimenta a todos os senhores, senhoras, e secretários. Em 
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primeiro lugar, faz agradecimento a Deus, perante a chuva que tem vindo. Pede compreensão a todos 

os munícipes pelos transtornos que se ocorrem nas pedreiras e nas estradas. Diz que, graças a Deus, 

Ele tem nos atendido nas orações, nas preces, pois não estamos passando pelo que estão passando 

os nossos vizinhos com as enchentes. Cita que só temos a agradecer a Deus. Pela parte da tarde 

teve o prazer de fazer uma visita rápida, pelo interior, acompanhando o senhor prefeito municipal, 

onde passaram pelos assentamentos, e encaminha ao secretário de Obras do Município, pequenos 

trechos que têm que ser feitos, mas, também pede a compreensão da população, pois não tem como 

mexer com pedras nas pedreiras e colocar pedra. Diz que tiveram em Areias, na Eliane e no José, 

antigo finado Meca, e não tinha como sair de lá, diz ao Chico, coordenador. Diz que o Chico estava lá 

com os servidores da prefeitura, foram até o seu Joãozinho Pinto, no distrito de Progresso. Também 

estiveram no Inhacapetum, passando pelo Entre Rios, verificando o que foi feito, um barro difícil, mas 

as pedras estão muito molhadas e pedem escusa a população. Diz que têm muito que fazer, mas 

precisam de um tempo melhor para fazer. Cita que têm maquinário, servidores, coordenadores, uma 

equipe exemplar que está trabalhando, e motoristas, todos prontos para fazer o que é de melhor para 

o povo de Capão do Cipó. Destaca os secretários que estão favoráveis ao trabalho. Parabeniza ao 

Tiago, da Agricultura, pela estufa que está fazendo no parque da feira, a qual será muito útil. Diz ter 

bastante coisas que gostaria de já estar “andando”, mas o tempo chove muito, mas a partir de 

amanhã, ou até mesmo quinta-feira, tem, em torno, de cento e poucos milímetros. Diz ficar muito 

difícil de trabalhar e pede a compreensão das pessoas que os ajudem. Percorrendo o município de 

Capão do Cipó no final de semana pede escusa ao querido amigo, professor Valdir, lá do distrito de 

Progresso, pois não deu tempo de chegar até a promoção que aconteceu lá. Dá parabéns a ele pelo 

sucesso que foi lá no distrito de Progresso, da Capela São Luiz. Participou, à tarde, de eventos no 

Clube Aliança, grande culto evangélico, com grandes bênçãos. Diz que hoje temos que nos voltar a 

Deus, pois se não buscarmos a Deus, estamos perdidos. Diz que passou, rapidamente, à tarde aqui 

no CTG, estava muito bom o baile da terceira idade, também parabeniza. Fica devendo ao professor 

Valdir e a dona Maria Beck que o estava esperando para almoçar junto com ela e seu Osvaldo Beck. 

Parabeniza o Alair, jovem do Entre Rios, que hoje mora em Capão do Cipó, que veio participar da 

sessão da câmara. Convida todos os jovens para que venham participar da sessão da câmara e que o 

Alair leve esse exemplo, de um jovem participar da sessão. Diz que em suas andanças por aí, 

encontra bastante famílias que estão muito felizes com a administração nesses cinco meses de 

governo, pena que o tempo não está deixando trabalhar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colega vereadora, colegas vereadores, secretários, vice-prefeito Jaques, púbico presente, ouvintes da 

87.9, seu cordial boa noite a todos. Em primeiro lugar parabeniza ontem o aniversário de seu pai, que, 

para si, é um grande homem, a qual se está aqui hoje, é graças ao exemplo dele. Deseja que Deus o 

esteja abençoando, e sabe que o mesmo irá passar por essa, pois está numa batalha de saúde, mas 

acredita que Deus é bem maior. Pede que o Executivo olhe ali no Rincão dos Palharini aquela ponte 

que está em péssimas condições, e quando clarear que olhe, pois ali passa o transporte escolar e que 

tome providências ali. Como já falou nessa Casa e volta a falar que não devem viver aqui de passado, 

pois têm que viver o presente, fazer projetos e tentar com que a coisa ande. Diz que não gosta de 
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voltar ao passado, mas como o colega “Miro” lhe citou do caso do seu Antonio Primon, tem que falar, 

pois era secretária na época, era gestora, e se sentiu na obrigação de ter que falar, mas, realmente, 

não gosta de voltar ao passado. Sobre o seu Antonio Primon diz que já estavam as listas pedindo 

benefícios, mas, graças a uma pessoa “iluminada” do Carovi, que lhe ligou, a dona Rejane, e 

perguntou se estava sabendo do que estava acontecendo, que estavam tirando dinheiro para a 

cirurgia do seu Antonio, ao qual disse a ela que não, mas nesse momento estaria indo na prefeitura 

falar com o seu Alcides e com o Anselmo, que era o vice na época. Ligou lá do gabinete para o seu 

Antoninho, na época, ele confirmou ao qual disse a ele que estavam indo lá, conversaram, foram lá, 

pagaram a metade da cirurgia, só não pagaram a parte hospitalar, pois o jurídico, da época, não 

deixou por que era ilegal, sendo que tinham um convênio via SUS. Diz que somente por isso, e gosta 

que os fatos sejam bem esclarecidos. Já falou nessa Casa, e volta a falar, que ninguém vai fazer cem 

por cento que promete, mas quando esteve à frente da Secretaria de Saúde, tentou fazer o seu 

melhor. Diz ser falha, é ser humano, de repente não conseguiu fazer tudo, e agora quem está ali, 

nada mais justo, pois se tem problema que cheguem ali e falem com os secretários, assim como 

sempre teve liberdade de todos os vereadores, da época, da oposição, chegavam, conversam e 

sempre tentou atender a todos, inclusive sua grande amiga Marilene Margutti, na época, sempre 

chegava lá e teve liberdade quando era secretária, de pedir. Cita o colega Antonio, que o mesmo sabe 

disso, pois sempre teve liberdade de chegar e pedir, e acha que sempre o atendeu. O vereador faz 

um aparte: Diz que sempre. A vereadora torna a palavra e diz achar que têm que mudar nessa Casa, 

que façam projetos, e ir à busca de melhorias para o povo cipoense. Esteve conversando com o 

colega Dilcione, que tem um projeto bom para os pequenos produtores rurais, acha que está na hora 

de se unir e “tocar o barco” para frente, para que Capão do Cipó venha a ganhar com isso. Pede ao 

Executivo, ali no assentamento Santa Rita, em frente à casa da dona Cida, que providencie um 

bueiro, quando der, pois está em péssimas condições. Cobra do Executivo sobre o programa da 

prefeitura, o pessoal a está cobrando e tem que pedir nessa Casa para que não rode música, mas 

que informe, pois o informativo da prefeitura é para isso, e o pessoal aí fora que ver o que está 

acontecendo durante a semana. Diz que vê o programa só rodar música, e pede que mande o 

informativo para ser executado. Torce que não estejam pagando para rodar música. No domingo, 

escutando o programa do Serginho, diz ter visto o prefeito, e acha que nada mais justo fazer uma 

prestação de contas, pois foi, que faça, o povo está esperando as boas notícias de Brasília, que 

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

vice-presidente para fazer uso da palavra.  VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta o presidente em exercício, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas, secretários que 

se encontram presentes, comunidade cipoense, e ouvintes da Cipoense que, mais tarde estarão os 

ouvindo, seu boa noite a todos. Fala sobre sua viagem, pois semana passada esteve em Porto 

Alegre, já que quando vê o município com todo esse estado que está acontecendo estadual e federal 

e, durante essa semana, mais de quinze dias sofrendo devido às chuvas, não pode ficar “de braços 

cruzados”, têm que batalhar, buscar recursos, e para tentar buscar alguma coisa para nossa 

comunidade. Marcou audiência com o secretário de Agricultura, aonde levou ofício, buscou com os 

deputado estadual, o Marcel Van, que é do Partido Progressista, para o DEMAC, para conseguir um 
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carro com a Receita Federal para o pessoal do DEMAC atender a comunidade. Frisa que ele está 

batalhando um carro. Cita que no INCRA, aqui no assentamento, três famílias estavam sendo 

despejadas por motivo dos lotes, e batalharam junto com o deputado, com o secretário de Agricultura 

e o pessoal do deputado e, graças a Deus, esse caso vai ser resolvido e vão ficar no nosso 

assentamento. Diz ao Tiago Tisott, como são defensores do pequeno agricultor, e que têm um 

deputado e secretário de Agricultura que pegou voto no nosso município, e o dever é batalhar e 

buscar recurso para o município. Diz que, às vezes, podem até ser criticados por ir gastar uma diária 

e meia, mas o importante é ir conquistar as coisas para o município. Cita que não adianta virem aqui e 

discutir entre eles mesmos, pois não irá resolver nada, tem que ir a busca, ano que vem é ano 

eleitoral, e se não conseguir, até o ano que vem, os recursos para o município, depois não vem mais. 

De sua parte, diz estar fazendo, tentando buscar recursos. Diz ao Tiago, secretário de Agricultura, que 

em agosto, esse vereador conseguiu, através do secretário de Agricultura um convênio de cento e 

vinte mil, para calcário e adubo para o pequeno produtor. Diz que, em agosto, junto com o prefeito, o 

vice-prefeito e o secretário, irão assinar um convênio para calcário e adubo para o pequeno produtor. 

Diz que tem que buscar, defender a comunidade, em busca de recursos, pois esse é o papel do 

vereador, buscar e tentar resolver os problemas da comunidade. Sobre o informativo da prefeitura, diz 

saber, lhe passaram, pois foi perguntar hoje, é que não está sendo mais passado pela rádio 

Cipoense, pois não existe lei que possam passar recursos para pagar a rádio comunitária. Diz que 

isso foi o que lhe passaram, o motivo que tiveram que “cortar” o espaço do informativo da prefeitura, 

pois não têm como pagar com recurso público para rádio comunitária. Diz ao Jaques, vice-prefeito, 

que esteve visitando as comunidades e ali no Rincão dos Palharini, realmente, estão fazendo o que 

podem, o tempo não está ajudando, mas têm que tomar uma providência naquela ponte, e lá no 

Passo do Valo, após o Bino, bem na curva, tem que arrumar o bueiro e colocar umas cargas de 

pedra. Diz que onde morava o seu Olinto, tem aquela água que está passando no meio da estrada. 

Diz que já foi feito e agradece ao secretário, pois a comunidade lhe ligou, passou pelo Tibúrcio, não 

passou pelo Passo do Valo, só cruzou pelo Tibúrcio e retornou ao município. Diz que bom que já foi 

feito esse desvio lá da água. Diz ao professor Valdir que, em nome da comunidade do Capão do Cipó, 

e da comunidade de Progresso, quer deixar seu agradecimento pelo atendimento que recebeu lá, 

foram muito bem recebidos, pelo carinho, pelo churrasco e muito bom participar dos eventos da 

comunidade para conversar e buscar o que a comunidade quer e o dever é batalhar em busca do 

melhor para cada munícipe. Diz que quando sai do município, em busca de recursos, é um bem para 

a comunidade, às vezes, as críticas vêm por poucas coisas, mas a realidade do Capão do Cipó, hoje, 

se ficar aqui parado, de braços cruzados, não irão conseguir nada. Diz que têm que buscar recursos, 

pois só com recursos próprio não conseguem “tocar” sozinho. 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, secretários presentes, coordenadores e munícipes que estão prestigiando com a visita. 

Parabeniza ao professor Valdir pela organização da festa, a qual diz estar muito boa, e a todos os 

demais organizadores, os parabéns para a localidade do Progresso. Diz ao secretário de Obras, o 

Jaques, que esse fim de semana esteve no assentamento e passaram por um bueiro, e sabe que o 
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mesmo está tentando consertar e aquele está bem perigoso para passar o transporte escolar. 

Recebeu ligação do Rincão dos Palharini por causa da ponte, não passou por lá, mas viu fotos que 

tem e está precisando, o tempo está atrapalhando um pouco, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. 

Manda força aos amigos Carmem e Sergio que estão com o filho internado no CTI, em Ijuí, o Jonatas. 

Antes de vir para cá, diz estar mais tranquila, pois a Jose lhe passou que ele deu uma melhorada, 

mas o quadro dele estava bem delicado. Manda forças e diz que estão orando pelo Jonatas e, se 

Deus quiser, irá dar tudo certo. Parabeniza o senhor Antonio e a dona Elizete pela padaria, um 

empreendimento que eles colocaram aqui no município. Deseja sucesso a eles, pois para o município 

é muito importante o comércio, e eles já moravam aqui e agora retornaram e abriram essa padaria e 

vão ajudá-los com o comércio, que é muito importante. Sobre a Secretaria de Saúde, fala sobre o 

Bolsa Família, pois estão bem preocupados que só sessenta e nove por cento foram fazer a 

pesagem. Frisa que isso é preocupante para todos, e orienta a todos que tem o Bolsa Família que 

levem seus filhos para fazer a pesagem, pois depois é cobrado isso e não vem o Bolsa Família e as 

pessoas têm que “correr atrás”. Sobre a vacinação, diz que quinta-feira virá mais doses para a 

população que quiser se imunizar, que vá até lá o Posto. Faz convite da Capela Santo Antonio que 

agora esse fim de semana estará com a programação, e convida para a procissão dia onze, domingo, 

com saída da Praça Rubem Lang até o CTG, às dez horas, e as dez e meia haverá Missa no CTG, e 

após haverá almoço, também no CTG, cm galeto, churrasco, polenta com molho, arroz, cuca, 

maionese, saladas diversas, no valor de vinte reais e crianças até oito anos não pagam, e de oito a 

doze anos paga meio ingresso. Pede que tragam pratos e talheres e a tarde haverá reunião-dançante 

animada pelo musical Flor do Campo, de Ijuí. Deseja uma semana abençoada a todos e até terça que 

vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com 

suas presenças, secretários que aqui estão e aos ouvintes da 87.9. Inicia parabenizando aos festeiros 

do Progresso, está aqui o senhor Valdir, que leve a todo o pessoal que trabalhou lá, aquela 

comunidade, os votos de satisfação, dos colegas e amigos que lá estavam, a bela organização 

daquela comunidade nas festas. Diz não ser de hoje que vêm fazendo belas festas, com todo aquele 

tempo e uma festa maravilhosa. Sobre o evento do DBV, diz que também estava maravilhoso, no 

CTG Gumercindo Saraiva, sempre trabalhando em benefício dos idosos do município, se bem que 

toda a comunidade se envolve nesses eventos que tem, mas é um trabalho muito bom que está 

sendo realizado há anos, tanto pelo DBV como o outro grupo que existe, em função dos idosos do 

município, da terceira idade. Diz que não se esqueçam, como falou quem o antecedeu, da nossa festa 

do Padroeiro, domingo, grande festa, tradicional Padroeiro Santo Antonio. Sabe que muito ainda 

rezam, como no tempo antigo, pedindo que Deus o Santo Padroeiro abençoe para que arrume um 

noivo ou uma noiva. Nesse sentido quer parabenizar todos os namorados, os casais, que dia doze é o 

Dia dos Namorados e, certamente quem ainda não arrumou, tem a oportunidade de arrumar. Fala 

sobre o projeto 019 (dezenove) que está tramitando na Casa, e alguém o procurou sobre o projeto, diz 

que não só esse, mas que venham outros projetos desse tipo, pois vê que tem diversas áreas de 

domínio da nossa prefeitura, ainda existe, tanto na área urbana como rural, pessoas desamparadas, 

que necessitam de moradia e não têm. Diz que o começo seria, primeiro, com o lote. Pede que 
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consigam esse lote, para esse pessoal que, praticamente, há tempo precisando e que venham mais 

lotes para poder entregar aos munícipes de Capão do Cipó, e que a comunidade, o Executivo e, de 

repente, até a Câmara possa auxiliar em algum material para que possam ser construídas essas 

moradias para esse pessoal. Sobre as estradas, nem se fala, diz ao secretário Jaques, pois para o 

lado que se olhe, assentamento, Passo do Tibúrcio, na saída para Tupantuba, que muito antes de 

começar a chover pedia, a estrada do Entre Rios, também, diz ao colega Antonio, que está bastante 

precária. Diz que se falar em estradas em época de chuva, uma chuvarada dessas e prevendo mais 

cento e poucos milímetros para quinta-feira, diz não ser demagogia, pois pensa que tem que pensar 

que semana que vem, se Deus quiser, irá dar uma semana cheia, toda de sol, e que ocupe esses dias 

de chuva para ver o maquinário, os caminhões, tudo que está faltando e deixar as patrolas em dias, 

para quando clarear, botar nas estradas uma para cada lado, e em uma semana está tudo arrumado, 

se Deus quiser. Quer, de novo, falar do caso do seu Raul, já tem listas na comunidade pedindo 

doações para ele, e se for assim irão fazer, um ajuda aqui e outro ali, mas pede que o Executivo olhe 

com carinho e, também, ajude esse senhor, pois ele, na casa dele, tem só um salário para cobrir as 

despesas, inclusive, com medicamento. Pensa que o prefeito, junto com a secretária de Saúde 

providencie, o mais breve possível, de solucionar o caso do seu Raul. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta ao senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, secretários, coordenadores e os demais que se fazem presente, 

deixa o seu boa noite a todos. Comenta que quem tiver lhes ouvindo na 87.9, e manda um grande 

abraço a todos, que teria muitos pedidos hoje, mas fala que seria injusto de até os mesmos virem aqui 

fazer pedido, e que sabem que está difícil, muito barro, muita chuva, então comenta que tem que 

esperar quando Deus quiser, no caso, as coisas voltam ao normal e pede que os secretários, 

coordenador, estejam com os maquinários, já que faz um mês que todos estão parados, que estejam 

tudo certinho para “largar”, porque com as máquinas que hoje o município tem, com certeza será tudo 

feito imediato. Comenta que vendo hoje não tem cinquenta metros que não tenha um valo no meio da 

estrada, e fala que teve no Entre Rios sábado, no torneio lá, aonde tinha que colocar uns “camaleão” 

para não ficar “acavalado” nas estradas, porque estão péssimas, e que não tem o que fazer e que 

isso não é culpa de ninguém. Então, o mesmo pede para o pessoal ter calma e espera um pouquinho 

mais que, com certeza, o pessoal vai dar conta do recado. Comenta sobre um ofício mandado para o 

Gabinete do deputado Sossella, em Porto Alegre, sobre o Banco, que estão tentando junto com o 

Jairo e comenta que lá eles prometeram e que até ligou sexta-feira para eles, aonde o mesmo falou 

que estaria numa reunião junto com o pessoal do Banco essa semana e que até mandou convite para 

os mesmos entrar em contato com eles, e queriam que os mesmos fossem, alguém do PDT lá, ou 

alguém que quisesse ir. Diz que vai batalhar para tentar trazer uma agência, porque do jeito que está 

não dá para dizer, por que um banco do tamanho que é e não dá para tirar dinheiro. Comenta que 

sexta foi ali no mesmo e tinha quinhentos reais em caixa, e que tem que ir a Santiago para tirar mil 

reais. Ressalta que não adianta ter banco se for assim e acha que todos teriam que, até de repente, aí 

em Santiago mesmo com o pessoal do banco, os vereadores todos daqui se unir e ir ali tentar fazer 

uma reunião para decidir, porque está cinco anos aí na mão dos mesmos e está difícil se ficar assim. 

Ressalta que o de mais seria isso por hoje e devolve a palavra à Mesa. Agradece e devolve a palavra 
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à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): O vereador não fez uso da 

palavra. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor 

Presidente, vereadores, vereadoras, público que se faz presente, funcionários dessa Casa, e ouvintes 

da Cipoense que irão ouvir logo mais, seu boa noite. Diz que irá iniciar comentando sobre 

maquinários em dia, dirige-se ao Jaques e fala sobre a retro que está sem concha há dois, três 

meses, e diz que temos que dar uma agilizada, porque ela faz falta, e invés de estar erguendo vaca 

nas propriedades para carnear, poderia estar sendo usada para limpar algum bueiro, ou alguma outra 

coisa. Quinta-feira diz ter conversado com o prefeito, e gostaria que os demais colegas, lhe deem uma 

“quarteada” nisso com o prefeito, o transporte do Carovi não vai ser dado o transporte, então por isso 

pede aos colegas que eles dessem mais uma falada, para ver se conseguem, é a localidade mais 

distante que vai a Santiago, que deem mais uma falada com o prefeito, os que são situação, para ver 

se conseguem o transporte. Outra coisa que conversando com o prefeito, diz ter se impressionado, 

quando comentou do ônibus que esta lá no pátio da feira, desde o início do governo, e ele lhe disse 

que não sabia que ônibus está lá, já faz cinco meses de governo, o ônibus esta lá, caiu uma porta em 

cima, problema na caixa e todos pagando transporte terceirizado, um ônibus grande vocês todos 

devem saber, não se sabe nem que quantia, e o que está estragado, só sabe que é problema na 

caixa. Então, diz que são pequenos detalhes que são fáceis de resolver, e daí os colegas lhe criticam 

por ser muito crítico nessa Casa, mas apenas diz informar a população do que acontece, como o que 

aconteceu semana passada em uma passageira que iria a Santa Maria, lhe ligou hoje que iriam às 

quatro da manhã e adiaram para as cinco, e ela ficou uma hora e vinte no trevo esperando, com uma 

criança no colo, chovendo, ela não tem carro, pediu para um “cara” levá-la, e aconteceu isso. 

Questiona se será que não tem telefone para avisarem que iria sair as cinco e não as quatro. Também 

diz estar acompanhando o motivo dos três dias que não tiveram aula, no colégio, diz ter ouvido um 

comentário da secretária que para não arriscar a vida dos alunos, porque as estradas estão difíceis, 

mas falando o português correto e sendo sensato, já estavam bem ruins as estradas. Pergunta sobre 

quando caiu um pivô de uma roda dianteira de um transporte, isso sim é perigoso para os alunos, e 

por falta de revisão, ainda bem que, graças a Deus, não houve nada, foi em uma reta e o motorista 

não estava em alta velocidade. Critica-se muito os transportes terceirizados e, às vezes, não olha os 

seus próprios, então por isso diz que gostaria que as coisas começassem a andar e funcionar, são 

coisas simples, só que é excesso de erros e a comunidade cobra. Então, por isso pede que cada 

semestre se faça uma revisão em cada transporte escola. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Pede revisão a 

cada semestre nos transportes escolar, sempre foi feito e se não fizer os ônibus não aguentam, as 

estradas são muito trânsito, muito buraco, muito tempo de chuva e daí se não fizer revisão nas férias 

de julho e nas férias de janeiro vai acontecer daqui uns dias que a prefeitura vai estar recebendo 

processo de negligência ou acidente com seus filhos, são os filhos que eles estão transportando, esse 

vereador mesmo tem duas. Fala sobre a chuva que tem muitos agricultores se queixando, os 

excessos de chuvas, já faz quinze dias que está chovendo, mas que, graças a Deus, não é na 

colheita, por que se fosse na colheita seria um dos maiores prejuízos da história,  pois o preço não 

está ajudando, os custos altos. Então, imagina se perdem soja na lavoura, as últimas sojas deram 
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uma perda de dez a quinze por cento, então nada é por acaso, tudo tem um “cara superior” que está 

aí, que nos guia e tudo tem uma finalidade. Vê os produtores, que tem produtores que perderam sua 

safrinha, estão perdendo feijão, milho, então em relação que seja pequena a perda e não a safra 

grande, maior safra da história. Agradece e volta na próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Volta à tribuna e diz 

à Carini que Deus vai abençoar seu pai, é amigo dele, não de agora como se diz, deseja boa saúde 

para ele, porque Deus não dá nem um fardo que não possa carregar. Pede à comunidade cipoense 

que ajude na campanha do agasalho, quem tem bastante roupa, cobertor em casa e que não estão 

usando, coisas boas, não pode ser limpeza de roupeiro, já vai avisa,r e que continuem doando, tem os 

pontos de coleta, na loja do agasalho também, e que possam fazer esse ato importante. Fala sobre os 

erros, ao colega Tiago, que não sabe por que, pois foi trocado pouca gente lá, e talvez venham erros 

que ainda rescendentes que possa estar ainda, que não foi mudado tudo, mas que tem bastante erro 

tem, tem que ver esse negócio para tentar ajeitar. Fala ao amigo “Manjolo” que concorda com ele, e 

que hoje esteve lá para tirar um dinheiro e não tinha dinheiro no caixa eletrônico do banco, e imagina 

se o banco não estivesse aberto. Diz que está com ele para o que precisar, e também vai atrás disso. 

Devolve a palavra à Mesa e até semana que vêm. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Parabeniza o pai da Carini pelo 

seu aniversário e diz que Deus é grande e logo, se Deus quiser, ele estará recuperado. Reforça sobre 

a questão do banco que o “Manjolo” falou, fala no banco Banrisul e esteve falando um pouquinho 

antes com o presidente que cada bancada vá, pediu para o presidente arrumar um veículo com a 

prefeitura, cada bancada mandar um vereador, eles tem um representante deputado que se 

comprometeu e vai junto, e que as bancadas tanto do PMDB quanto PP que arrumem um 

representante deputado lá em Porto Alegre para fazer pressão na direção do Banrisul, por que não é 

possível continuar da forma que está, todo mundo esta sabendo a precariedade que estão no banco 

Banrisul aqui. Cita que atende todo o funcionalismo, diversos membros da comunidade, idosos que 

recebem nesse banco, há uma necessidade muito grande que esse banco funcione bem. Não 

acredita que a direção desse banco não sabe a situação que está se passando aqui no município com 

o Banrisul, quando menos se espera vai ali e não se consegue nada, até com as portas fechadas, 

lacrada. Pede que se unam nesse sentido, só espera um ok do Sossella dizendo a data que está 

agendada com a direção do Banrisul em Porto Alegre arrumar um carro com o presidente, 

representantes das bancadas, e um representante ou mais do Executivo para ir a Porto Alegre tentar 

solucionar esse problema. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS 

ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Ressalta que voltou aqui só para reforçar o que 

a sua colega Ionara falou do “Serjão”, e que conversou com o mesmo agora de tarde e que, graças a 

Deus, o filho dele deu uma reagida, e que todos possam estar orando, porque quando somos pais e 

estamos enfrentando, como eles estão enfrentando lá, o filho deles está na UTI, que possamos orar e 

pedir a Deus que passe. Quer falar também ao seu colega “Miro” que foi a interpretação do mesmo 

dessa forma, mas que a primeira rede de água quem fez no Carovi foi o prefeito na época, o seu 

Serafim, mas que acha que tem que deixar para o povo julgar e que os mesmos possam trabalhar em 

prol do melhor pelos munícipes. Ressalta ao seu colega Diego que também queria dizer ao mesmo 
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que ali do programa da rádio, quer pedir aos mesmos que não anuncie, porque é anunciado na rádio 

que vai vim um informativo da prefeitura e aí as pessoas ficam esperando. Então, pede novamente 

que não anunciem, já que não pode. Comenta que sabe que antigamente o Anselmo pagava do bolso 

dele para que saísse o informativo da prefeitura. Quer pedir também ao professor, desculpas, por não 

poder se fazer presente lá, por motivos que  está enfrentando problemas de saúde da família, mas 

que, se Deus quiser, na próxima estará junto com o mesmo. Deseja uma boa semana a todos, que 

todos fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Ressalta que voltando a essa Tribuna 

quer perguntar ao seu colega Antonio sobre o transporte ou carro que estaria transportando o rapaz 

para Cruz Alta, na segunda, terça, quarta e quinta, carro do município. Então, se o mesmo estiver 

alguma a coisa a ver, comenta que sabe que o mesmo batalha pelo certo, por que se isso é certo tudo 

bem, e que pede desculpas, mas se não isso seria uma investigação que cabe ao mesmo fazer, 

porque o mesmo falou que o que tivesse errado iria atrás, e que vai. Então, se é verdade que o rapaz 

estava indo, inclusive o que lhe passaram é que esse carro até multado foi, e que então todos 

gostariam de saber para esclarecer para o povo se é verdade ou não é, por que isso aí o pessoal fala, 

mas não sabem e estão pagando por uma coisa meio que, muitas vezes, injusta. Então, gostaria que 

o mesmo ou o  presidente dessa Casa soubesse e esclarecesse melhor para o pessoal, porque tem 

bastante gente aí fora perguntando e aí não vão falar que o “cara” está indo de carro e ninguém faz 

nada. Fala que, na verdade, o mesmo não sabe, mas foi pedido e o mesmo vai cobrar sempre isso aí 

e se tiver errado tem que tomar providências. Fala que o demais seria isso e deseja uma boa semana 

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

BRUM, Líder de Partido, PP: Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, secretários, munícipes que assistem aqui nessa noite, os ouvintes da 87.9. Diz ao 

presidente que começa sua fala aqui hoje em primeiro lugar para agradecer o pessoal da Secretaria 

de Obras que se empenhou em tapar as emergências que tem nas estradas, porque vê que está ruim 

de trabalhar, a chuva atrapalhando bastante, mas estão fazendo até, praticamente, o impossível, por 

que sair com caminhão de pedras, com esse tempo, das pedreiras, está complicado. Agradece pelo 

trabalho que fizeram lá no Rincão dos Ávilas, perto do seu Jango, aquela estrada que desce para o 

Rincão dos Ávilas, aqueles “borrachudos” que foram tapados, também aquela estrada que desce para 

a Bossoroca e ali também, pois ficou atolado na quarta-feira, por que para falar alguma coisa aqui na 

Câmara, vai lá ver, por que esse negócio de telefone, de diz que, muitas vezes está feito o serviço e a 

pessoa vem falar. Então, vai lá para ver como está a situação para poder chegar aqui e falar. 

Agradece pelo empenho da Secretaria de Obras e todos os seus funcionários que se esforçaram, o 

Sergio mesmo que veio de lá de noite, sábado, com esforço para terminar aquele serviço para não 

deixar para trás. Diz que ali tem umas partes, naquela entrada dos Ceolins, que ainda está bastante 

ruim, mas crê que em seguida a secretaria vai estar fazendo, aos poucos a administração esta 

andando, da maneira conforme vai dando. Pede ao secretário, mais uma vez está pedindo, lâmpadas 

para o Carovi, que com esse tempo está complicado, queima bastante lâmpadas e o pessoal pede. 

Então, se falar diretamente para o secretário o pessoal não escuta e cobra porque não ouviram falar e 

dizem que o pedido não é atendido, e que “falou para o vereador e ele não falou”, por isso que vem 
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falar aqui nessa tribuna para o pessoal ouvir que está pedindo as reivindicações. Fala à colega Carini 

que ela citou na última sessão, se o prefeito Serafim tivesse feito mais obras no Carovi ele teria então 

dado uma “lavagem” de votos lá, fala que a administração não pensa assim, a administração faz para 

todos, e não é através de obras que vão ir atrás de votos. Sempre fala para o prefeito, pede aos 

secretários, se alguém usa a secretaria para ganhar votos, não vai ser no seu tempo. Diz à colega 

que se foi no tempo dela, nessa administração não pode fazer, tem que fazer para todos, porque 

todos são munícipes do Capão do Cipó, todos estão aqui e merecem respeito. Diz então a senhora 

que no Carovi o prefeito que mais fez obras lá, fez até asfalto, perdeu a eleição, então se fosse por 

isso, perdeu a eleição lá, mas no modo geral o povo aceitou, então eles não constroem só para quem 

dá voto. Agradece e volta no tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Ressalta sobre a questão do transporte do carro ter 

ido até a cidade de Cruz Alta é uma capacitação para os motoristas, mas comenta ao seu colega 

“Manjolo” que vai trazer na terça-feira os fatos bem esclarecidos, e que o mesmo não pode falar aqui 

em vão e sim buscar a informação, mas que terça-feira já passa para o mesmo. Comenta que sobre a 

transmissão do programa da Prefeitura Municipal, foi que o Controle Interno já apontou a ex-

administração que esteve lá e que, provavelmente, vai ter que devolver esse dinheiro. Ressalta que 

então não estão achando uma forma de transmitir o programa da Prefeitura, que é muito escutado. 

Comenta à sua colega Carini e que o pessoal acha falta. Fala também sobre a questão do seu Raul e 

que já estão, juntamente com sua colega Ionara, tomando as devidas providências, e que amanhã 

estará fazendo sérios exames e o prefeito municipal, juntamente com o vice-prefeito, já tomaram as 

providências e ajudaram o seu Raul a fazer essa cirurgia e pedir lá para o médico já encaminhar para 

a prefeitura os custos e tudo, e que é isso que se pode passar. Comenta também sobre as estradas, e 

que receberam as estradas do governo passado em péssimas condições e agora estão fazendo o 

possível. Esperam que o tempo lhes ajude, e que inclusive no Entre Rios, em quatro anos, não 

receberam nenhuma carga de pedra e agora está sendo arrumado, aos poucos todo o município irá 

ficar concluído, se Deus quiser, o encascalhamento. Sobre a questão do Banrisul, que ontem o 

mesmo conversou com o pessoal do Banrisul de Santiago e comenta ao seu colega “Manjolo” que o 

mesmo promete mundos e fundos e que o governo anterior vendeu a folha de pagamento para o 

Banco para mais cinco anos. Comenta então que devia então ter vendido a folha de pagamento para 

o Banco Sicredi, e que a mesma é uma cooperativa de crédito, mas que é considerada um Banco e se 

não poderia podiam ter achado outra forma, mas vender a folha, ainda por cinco anos, para o Banco 

Banrisul foi péssimo mesmo. Diz concordar com o “Manjolo”, com o Jairo e comenta que o 

atendimento dos rapazes ali é excelente, mas o dinheiro não tem, e que isso é verdade. Ressalta que 

o mesmo não tem dinheiro, mesmo porque o que ganha já deve. Fala então que quer dizer a todos 

que sobre a questão que o seu colega falou sobre o adubo e o calcário da Secretaria da Agricultura, 

diz a o secretário que o mesmo faça o favor de fazer um levantamento das pessoas que necessitam e 

não para aqueles que tenham coragem de não botar na sua propriedade, para vender para os 

produtores. Pede ao mesmo que tome essa coragem, pelo menos no adubo e no calcário. Deixa o 

seu muito obrigado e diz voltar terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria 
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em pauta: CONVITE, do COREDE, para assembleia pública de lançamento da Consulta Popular 

2017/2018, dia 12 de junho, às 10 horas, na Câmara de Vereadores de Santiago. OF. 39/2017, da 

SMEC, informando sobre concurso das soberanas do município, inscrições abertas na secretaria. OF. 

GAB. 097/2017, encaminhando Projeto de Lei 020/2017. PROJETO DE LEI 020/2017, do Poder 

Executivo, que “Altera e consolida as leis que dispõem sobre o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural – COMDER – e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 005/2017, do 

Poder Legislativo, que “Altera a redação do artigo 2º, da Lei Municipal nº 832/2016, que dispõe sobre 

o auxílio-alimentação aos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências”.  

OF. 40/2017, da SMEC, convidando para abertura oficial do campeonato municipal de futsal, dia 11 

de junho, às 14 horas, no ginásio municipal. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 004/2017, do 

Poder Legislativo, que “Altera a data do feriado do Padroeiro do município e do expediente da Câmara 

de Vereadores nos dias 13 e 16 de junho de 2017 e dá outras providências”. CONVITE, da Capela 

Santo Antonio, para festejos do padroeiro Santo Antonio, de 09 a 11 de junho de 2017. Após o senhor 

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

senhor Presidente explica sobre a importância em votar o Projeto de Resolução de Mesa 004/2017, 

no dia de hoje, devido ao feriado e pede aos membros das comissões de Orçamentos e Finanças e 

de Constituição e Justiça, que deem parecer verbal sobre o mesmo, sendo que ambas as comissões 

foram favoráveis ao referido Projeto de Resolução de Mesa ir à votação na sessão de hoje. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

004/2017, do Poder Legislativo, que “Altera a data do feriado do Padroeiro do município e do 

expediente da Câmara de Vereadores nos dias 13 e 16 de junho de 2017 e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 

13/06/2017, 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, 06 de junho de 2017. 

 

 

 


