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                                                        ATA N° 25 / 2017 (Ordinária) 

 
Aos 20 (vinte) 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 24/2017, da Sessão Ordinária do dia13/06/2017, 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. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO 

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

funcionários dessa Casa, vice-prefeito, seu cordial boa noite a todos. Comenta que primeiramente 

quer parabenizar a patronagem do CTG Gumercindo Saraiva pela belíssima festa de formatura de 

danças, que foi a semana passada, foi um jantar maravilhoso, que a patronagem está de parabéns e 

deixa os parabéns a todos os formandos. Parabeniza também duas amigas suas nesse final de 

semana, a Dona Olila, do Rincão dos Palharine, e a dona Margarete, lá do Entre Rios, que estiveram 

de aniversário. Deixa os parabéns as mesmas e deseja que Deus continue abençoando cada uma. 

Pede ao Executivo que quando puder que olhe a ponte de divisa entre Santiago e Capão do Cipó, 

que, de repente, conversasse com o prefeito de Santiago para que arrumasse, porque o dia que vem 

essas chuvaradas complica ali, está bem difícil de passar, os moradores lhe ligaram e que a mesma 

foi até lá e que está mesmo bem complicado. Comenta que quer falar que não gosta de vir na 

Tribuna, vim ter que responder coisa para colega, e conversando com o pessoal aí fora e que aquele 

dia ali no CTG conversando com várias pessoas e andando, comenta que o pessoal cobrou que essa 

Casa está voltando para o passado, e que antigamente, comenta que não está criticando jamais 

algum vereador, mas que antes viviam de passado, discussão, bate boca. Comenta que acha que não 

é para isso que o povo lhes colocou aqui, que o povo lhes colocou aqui para tentarem fazer projetos e 

buscar melhorias pelo Capão do Cipó, mas como o vereador “Miro”, na última sessão, lhe disse para 

esfriar a cabeça, vai ter que responder coisa que não gosta, porque diz não precisar esfriar a cabeça, 

porque graças a Deus tem um Deus que lhe renova todos os dias suas forças e então diz não precisar 

esfriar a cabeça. Ressalta sobre a rede de água, que era de Santiago, e que não se referiu a Santiago 

e sim quando Capão do Cipó já era município, que foi feito sim e que qualquer dúvida é só conversar 

ou ver nos projetos passados ali na prefeitura, que fica no arquivo, que o prefeito da primeira gestão 

fez sim a rede de água. Espera que a partir de agora possam não viver só do passado e desse bate 

boca de um vereador contra o outro, pede que todos foquem e convida, de repente, que a mesma 

com o vereador “Miro” criem um projeto juntos pela comunidade, porque é isso que o povo quer, e que 

é isso que o povo pede para os mesmos, inclusive aquele dia que estavam conversando com amigos 

dos mesmos e que disseram: “Carini, está voltando de novo a mesma coisa,  um fala e aquela 
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“bateção de boca”, e não é isso que a mesma acha, na campanha, pelo menos, quando a mesma 

estava em campanha as pessoas lhe falavam para renovar, ter pessoas que pensam em melhorias 

para Capão do Cipó. Acha que é isso que o povo espera de todos, e que possam fazer o melhor uns 

pelos outros pensando nos munícipes, visando os mesmos. Comenta que era isso e deixa o seu muito 

obrigado e que volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador não fez uso de seu tempo regimental, pois 

cedeu 02 (dois) minutos à vereadora Ionara Ferreira e 03 (três) minutos ao vereador Antônio Jardim. 

VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): A vereadora fica com 07 

(sete) minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo 

regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, secretários 

presentes, assessores do deputado Bianchini, ao Rafael, e que o mesmo leve um abraço a sua mãe, 

que é vizinha de sua tia. Agradece a presença do mesmo. Começa fazendo esclarecimento ao colega 

Tiago Rosado, a pedido da diretora da escola, Cecília, da qual recebeu ligação, esclarecendo sobre a 

sindicância da merenda escolar, que o colega ainda estava em dúvida, e ela pediu para dizer que a 

sindicância saiu e chegaram à conclusão de que a referida merenda foi consumida na escola, 

ninguém retirou a merenda da escola. Diz que ela queria esclarecer, pois deu a entender que o colega 

falou que alguém retirou a merenda da escola, alguém havia se apossado dessa merenda, mas ela foi 

consumida nos períodos das férias, quando estavam fazendo a limpeza, fizeram almoço, sem 

maldade, e consumiram a merenda, e no dia do concurso foi consumida outra parte da merenda, e 

fazendo essa sindicância chegaram à conclusão que a administração, juntamente com a Secretaria de 

Educação, vai repor essa merenda aos alunos, e vão colocar alguém responsável no estoque, para 

alguém ter mais responsabilidade na hora de retirar a merenda, que seja realmente consumida pelos 

alunos da escola. Fala sobre o fim de semana que esteve na abertura do campeonato, representando 

a Câmara de Vereadores, pois o presidente não estava, estava em outros compromissos. Parabeniza 

o coordenador de esportes, senhor Luciano Oliveira, a secretária de Educação, o presidente do CMD, 

pela organização do campeonato. Cita que o coordenador do CMD e o secretário de Administração 

disseram, e o coordenador de esportes, para todas as equipes, que não venha acontecer nenhum 

incidente, que joguem, corra tudo na santa paz, que apresente para todos os torcedores que ali estão, 

todos têm filhos, tem pais, esposas, que apresentaram um bom espetáculo, pois futebol é 

entretenimento, que joguem e apresentem um bom campeonato a todos. Conversando com eles, diz 

que a Secretaria de Educação, juntamente com o coordenador do desporto, reuniu-se com os 

representantes dos atletas e associações municipais e constituíram agora, uma nova diretoria, com 

presidente o senhor Adair Cardoso e levaram a proposta a essa nova diretoria, de assumirem a 

organização dos eventos esportivos municipais, que foram terceirizados no passado. Diz que com 

isso estão economizando, hoje, significativamente e estão fazendo um evento muito bonito e com 

qualidade, e o serviço de arbitragem é prestado por quatro árbitros qualificados e associados a 

Confederação de Arbitragem do Rio Grande do Sul, com o valor menor do que era pago para dois nos 

campeonatos anteriores. Aproveita para convidar a comunidade cipoense para prestigiar o 

campeonato municipal de futsal e um programa bem familiar, momento de confraternização, como dito 

na abertura do campeonato, acima de competição estão as amizades, somos todos cipoenses e como 
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tal nos visitamos, convivemos e, portanto, precisamos nos respeitar, com harmonia a todos. Sobre a 

falta de água, aproveita que o coordenador do DEMAC está presente, conversando com ele hoje, ele 

mandou pedir desculpas à população, pois é por causa de melhorias da qualidade de água, estava 

uma empresa limpando as caixas de água e fazendo o tratamento, por isso que faltou água. Diz que o 

Jair está ali e, hoje, pediu desculpas à população que recebeu ligações, não sabia o objetivo, mas era 

porque estavam limpando, graças a Deus foi feita essa limpeza. Faz convite para lançamento da feira, 

dia trinta, com apresentação das soberanas, já estão sendo enviados os convites para as empresas e 

os da organização já estão organizando. Faz convite para a oitava conferência de Assistência Social, 

amanhã, a partir das oito e trinta, no CTG, na programação terá apresentação de teatros, outras 

programações do CRAS, almoço ao meio-dia, e que levem pratos e talheres, a tarde haverá lanche 

partilhado, que cada um leve algum lanche para partilhar com todos. Convida a todos que tenham 

programa do Bolsa Família e do CRAS. Diz que o CRAS pediu para informar que amanhã não estará 

tendo atendimento, nem no CRAS e nem na Assistência Social, motivo todos estarem envolvidos 

nessa conferência. Diz que era isso e uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador não fez uso e seu tempo 

regimental. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretários Jaques e Tiago, assessores do Bianchini, 

demais público presente, seu boa noite a todos. Começa, já que o passado parece fazer parte dessa 

Casa, acha que teriam que fazer diferente sobre o passado, teriam que parar um pouquinho, e fazer 

um agradecimento a todos os administradores que tiveram a frente do município, pois todos fizeram 

com que o município chegasse onde estão. Acha que, com muito orgulho, hoje, podem ver o 

município que vem dia a dia crescendo. Jamais iria chegar aqui nessa Casa e criticar aqueles que 

fizeram. Cita que o Serafim e Neuzo Batista, em dois mil e um, começaram, abrindo picadas, como 

todos sabem, de motosserra, naquele tempo. Lembra que em frente à casa do Tiago Rosado tinham 

dois funcionários, o “Nininho” e o Amaral que tiravam árvores, pois não passava ônibus, de 

motosserra. Diz que era muito empenho para começar. Fala que veio a administração do Osvaldo e 

do Elso Engleitner, em dois mil e nove, fazendo o mesmo. Ressalta que todos fizeram. Ficaram coisas 

para fazer, mas diz que todos irão deixar, depois veio o Meneghini e o Anselmo, fizeram o que 

puderam, e deixaram. Diz que se não tivesse o que fazer o nosso município estaria parado, e cada 

um sempre irá fazer e vai deixar. Acha que teriam que, simplesmente, reconhecer mais o que fizeram 

e trabalhar, sair para a rua trabalhar e não ficar aqui só lembrando do passado. Diz que isso se torna 

uma coisa vergonhosa. Fala que não irão chegar a lugar nenhum com isso aí. Diz ser essa sua ideia. 

Pede ao secretário Jaques, a pedido do “Nene” do assentamento Nova Esperança, quando tiver 

colocando pedras por lá, ele pede duas ou três “carguinhas” de pedra lá para ele, e um bueiro do seu 

Valmor que, parece que a patrola passa e não foi feito o serviço lá, também, e ele não consegue 

passar direito com carro. Fala sobre os pedidos que fez na escola Julio Biasi, o qual a professora 

Cecília, no caso citaram o nome dela, que ela teria que ver isso, o que diz achar que não, pois teria 

que ser a secretária que, inclusive, tem um ofício que foi mandado em fevereiro para fazer aqueles 

“servicinhos” ali, pouquinha coisa, de repente tenham feito. Diz não saber, mas que vejam bem, pois 

não é dela, ela já havia feito o pedido, e acha que teria que ser da secretária fazer aquilo ali. Agradece 
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e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

Cumprimenta a Mesa Diretora, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, secretários, vice-

prefeito, assessores do deputado Bianchini, e os ouvintes da 87.9 FM, seu boa noite a todos. Diz a 

Secretaria de Obras que precisa, com urgência, arrumar aquela estrada que vai para Tupantuba, tem 

pequenos trechos ali, que até com uma retro mesmo vai lá e arruma, está situação difícil e carro 

pequeno não cruza mais ali, está complicado. Também reforçando o pedido da colega Carini, sobre a 

ponte do Camaquã, tem que pelo menos ir lá o secretário e desentupir aquela ponte, porque olhando 

para cima parece que é um “terror de água”, olhando pelo lado de baixo é apenas uma corredeirinha 

de água que está correndo, então desentupindo a água, os tubos, vai dar trânsito ali, vão ter que 

“remediar” aquela ponte, colocando ali para o pessoal cruzar, porque carro pequeno também não 

passa naquela ponte. Diz ter tentado cruzar, ido até lá, mas não existem meios de passar, que foi até 

a ponta da ponte para experimentar, mas que verdadeiramente não cruza. São pequenas atitudes que 

com poucas coisas se consegue consertar. Ali no Carovi também naquela estrada que desce para 

estrada Capão da Batalha, precisa também ser arrumado, diz que percorreu no dia de ontem todos 

aqueles rincões, Rincão dos Becker, Passo do Valo, Passo do Tibúrcio, são pequenos trechos para 

arrumar, então é com pouca coisa que se arruma. Agora olhando as estradas, diz que começou a se 

preocupar, porque em pouco tempo não vai ter mais onde fazer estradas, porque tem visto que se não 

tiver conscientização de cada um, diz que francamente quando veio para Carovi, onde é sua casa 

hoje, está em cima do condomínio onde era estrada, então se não conscientizar hoje a deixar uma 

margem, quando a prefeitura arrumar as estradas, não vai ter mais desaguador, não terá onde fazer 

sarjetas. Diz que se fizer uma sarjeta hoje, caí a cerca em cima e veem para prefeitura reclamar. Diz 

que não está falando apenas de sua administração, mas as futuras que virão, então vão ter que se 

conscientizar, não é só um nem dois, é todos, quando vai ser feito uma casa precisa ser feito um 

planejamento. Hoje em dia, diz que é assim, quer um tomar a lavoura do outro, não se importam onde 

vão ter que fazer uma saída, nem que tranque as estradas, têm que pensarem que antes de serem 

feitas as lavouras as estradas já estavam lá. Então, para fazer as coisas precisam de um 

planejamento, de se conscientizarem, porque não podem tirar o direito de ninguém de ir e vir, todos 

precisam de mais lugares, porteiras que precisam de bueiros, e que se não colocar será problema. 

Diz pensar consigo mesmo, que não acredita que um proprietário de lavoura não tenha como comprar 

tubos e colocar em suas porteiras, é lamentável porque se tocar de toda a administração colocar, vai 

chegar um ponto que do jeito que está indo não vão ter mais estradas para andar, se não se 

conscientizarem, e começar cada um fazendo sua parte. Se continuarem destruindo a natureza, 

questiona como será, porque a água tem que ter por onde sair, não adianta que água não pode ficar 

empossada, água não fica parada, vêm às chuvas elas têm que se movimentarem, e as estradas de 

hoje estão cortadas por vários lugares e trechos. Fala que está faltando se conscientizarem, porque 

vão lá, fazem um desaguador entupido, não querem em suas lavouras, já na do vizinho sim, mas nas 

suas não querem. Então, tem que ser feito um trabalho de conscientização, isso não é falar nem de “A 

ou B”, isso é apenas conscientizar todo o povo para poder ter trânsito para andar. Seu muito obrigado, 

diz que voltará em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas 
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vereadores, colegas vereadoras, munícipes que se fazem presentes, assessoria do deputado 

Bianchini, ouvintes da Cipoense que vão estar ouvindo logo mais, seu boa noite a todos. 

Primeiramente queria fazer um pedido ao Jaques, já que se encontra no recinto, naquela ponte nova 

do Cardinal, vão ter que tomar uma providência sobre aquela curva, agora no inverno, bastante gente 

se queixou, quando tem cerração, chuva, e esses dias quase que deu um acidente, porque o “cara” 

não conhecia a estrada e quase desceu o aterro, então terá que ser feito uma sinalização, ou algumas 

placas, porque alguma atitude tem que ser tomada em relação a isso aí. Fala que esse é um pedido 

de alguns munícipes. Aproveitando também tem alguns problemas de água no Ginásio, tem o Tiago, 

atleta, que sabe que tem umas goteiras lá, porque não vão esperar que aconteça algum acidente ou 

alguém se machucar para corrigir aquilo lá, inclusive o Tiago foi um dos que caiu lá, no jogo de 

futebol, são pequenas coisas que podem ser resolvidas. Esses dias atrás foi feito um pedido de uma 

mãe lá do Progresso, que tinha lhe pedido sobre estradas, aí em seguida ela disse que o prefeito 

esteve lá com colegas vereadores, e que em poucos dias seria resolvido. Hoje, entrou em contato 

dizendo que as pedras não foram, e ontem choveu e o transporte escolar não desceu nas estradas lá 

para buscar seus filhos. Então, que sejam tomadas as providências, senão só de promessas não 

adianta. Fala ao colega Antonio, sobre partidos, e agora tudo que é culpado é o Partido do PMDB. Diz 

não ver dessa forma, e tem orgulho de fazer parte de um Partido que, inclusive, o colega quase fez 

parte, faltou apenas pequenos detalhes. Então, se precisar alguma coisa, um Projeto para presidente, 

que possa auxiliar, diz estar à disposição, e é um Partido que tem uma história tão grande e bonita, 

principalmente nesse município, inclusive os gestores tiveram três mandatos. Ontem diz ter estado, a 

convite da gestão da Agrofel, sobre um seminário, mesmo com frio no dia de ontem, agradece ao 

convite pela recepção, muito boa a palestra, mas nessa mesma palestra teve queixas, diz ao 

secretário, daquele patrolamento após o bueiro, lá no Carovi. Inclusive, diz que esse mesmo munícipe 

reclamou para seu colega “Miro”, e lhe disse seu colega que levou o prefeito para ver o serviço. 

Então, diz que a coisa não deve ter sido bem feita, e devem sentar se e verem o que aconteceu, ou 

estava sem condições de trabalhar naquele dia, deve ser visto se não estão “queimando” dinheiro 

público aí, com diesel, ou é funcionário mesmo. Conversando com seus colegas de Obras, também a 

mesma questão foi levantada, sobre fazer serviço com barro, está sendo feito serviço, dali dois ou três 

dias esperam secar e está sendo feito o mesmo serviço, e tem que ser retocado porque não fica bom. 

Destaca que o Jaques conhece o serviço, foi secretário, foi o “cara” que mais foi secretário, de todos 

daqui do município, foi quem mais foi secretariou mais tempo, e não acredita que desaprendeu em 

dois anos. E a questão de seus coordenadores diz, ao Jaques, continuar com a mesma opinião: não 

estão falando a mesma língua. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 

SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, senhores vereadores, colegas 

vereadoras, secretários, munícipes aqui presentes, os assessores do deputado Bianchini e aos 

funcionários dessa Casa também. Diz que teve hoje com o vice e o prefeito, lá no Rincão dos Vargas, 

dando uma fiscalizada naquele Rincão, estão trabalhando lá, empedrando, fazendo aqueles retoques 

que foi pedido, que foi feito um patrolamento lá e ficaram uns trechos que não foram cascalhado e 

abriu aqueles “borrachudos” e daí hoje estão fazendo. Diz que, talvez até amanhã, a roçada também 

da beira de estrada que estava precária estarão fazendo, e acredita que vai ficar muito boa aquela 
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estrada lá, são pequenas coisas que, como estava dizendo o “Miro”, mudam, só que abrem um dia o 

desaguador e as pessoas vão lá e trancam o desaguador. Fala que é um abre e fecha, e a água fica 

na estrada e se queixam daí, e daí dizem que não dá para cruzar lá por que está abrindo um buraco. 

Cita que aonde tiver água muito tempo vai abrir buraco, cruza carreta carregada, cruza bastante carro, 

como dizem, e vai afundando e a água fica ali e fica sempre amolecendo o chão e vai abrindo os 

buracos, tem que ter desaguador. Fala das cercas, primeiro plantavam na estrada, tudo bem, se 

precisasse cruzava por cima da planta, só que hoje estão fazendo a cerca bem na estrada e daí não 

tem como alargar uma estrada, os maquinários são todos muito largos e tem que dar passagem que o 

agricultor quer plantar, mas ele também tem que escoar a produção e tem que passar ali. Agradece a 

equipe do coordenador da água, Jair, que sábado eles foram lá tentar resolver um problema, que foi 

meio que uma medida rápida, porque para mudar aquele negócio da água lá tem que fazer de novo 

aquele trecho, pois foi uma rede que foi feita muito por cima do chão, Santiago vem e quando as 

patrolas vão descendo já estão chamando porque arrancam todos os canos. Diz que não é dizer sete, 

oito pontos que o Jair estava lá e ele estava junto e teve que ser emendando, porque destruiu  e os 

“caras” também não têm a culpa porque tem lugares que está a céu aberto ali e eles não cortam 

porque eles enxergam, mas aqueles que está muito baixo cortam, porque foi feito na estrada e 

também eles não têm a culpa de pegar na estrada ali e fazem. Diz que termina com a água, na hora, 

e tem que fazer um monte de coisa. Agradece ao Jair, sabe que é uma obrigação de vocês, mas 

também sua obrigação junto com a comunidade lá é agradecer, porque aquilo a gente faz um é rápido 

sempre foi, também não é de agora o DEMAC sempre foi bem responsável, sempre que está 

chamando eles estão indo lá. Aproveitando os assessores do deputado, se puderem dar mais uma 

faladinha ali no DAER, não esperem que aconteça um acidente naquele trevo da 377 aqui da 533, 

está sem sinalização e é muito complicado aquilo ali, agora está chegando o inverno, é cerração, 

acha que eles vão de noite. Então, que hoje deem uma olhadinha e vejam a precariedade que é 

aquilo ali, gente que conhece ainda passa, mas que não devem deixar para depois, velando um, que 

Deus os livre, e dizendo o que aconteceu. Diz que vão tentar, reforçar, nem que umas poucas placas 

refletivas ali e termina o problema. Então, é esse seu pedido e volta no seu tempo de liderança. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador 

fica com 08 (oito) minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 03 (três) minutos de 

seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, 

nossa secretária Silvane, e cumprimentando a ela, cumprimenta o doutor Paulo Genro, assessor 

desta Casa, que faz um excelente trabalho, junto com a nossa secretária. Cumprimenta o senhor vice-

prefeito e secretário de Obras do município, secretário de Agricultura, Tiago, coordenador do DEMAC, 

amigo Jair, coordenador de Frotas, popular “Cavalinho”, como o chamam. Cumprimenta os 

assessores do deputado Bianchini, comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9, que estão os 

escutando. Ontem, portanto, teve o prazer e a oportunidade de sentar e entregar, em mão, ao vice-

prefeito e secretário de Obras, os pedidos que tem feito para as comunidades, e espera que o 

secretário olhe com bom carinho. Diz ter entregado os pedidos da sua comunidade do Entre Rios, 

patrolamento, trechos de encascalhamento, e motivo a chuvarada vem ocasionando, cada vez que 

passa, as nossas estradas. Pediu ao secretário que fosse colocado um abrigo escolar, já está sendo 
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feito na secretaria, um trabalho que irá ficar muito bom os abrigos escolares. Pede escusa ao 

coordenador de desporto e turismo, Luciano, que está ali ajudando na Secretaria de Educação, pois 

não pode se fazer presente motivo outros compromissos, e não pode estar em todas as festividades 

do município, mas sabe que está sendo com muito êxito e não está sendo gasto nada, pois as 

pessoas mesmo que estão fazendo esse belo trabalho. Diz que antes eram contratadas pessoas e 

isso e aquilo, e hoje estão fazendo esse trabalho. Gostaria de comunicar, por parte do DEMAC, 

senhor Jair lhe pediu, para a comunidade do Entre Rios, amanhã, portanto, se faltar água, certamente 

o pessoal estará fazendo a limpeza da caixa e colocando tratamento. Diz que isso é muito bom e as 

pessoas têm que entender quando está faltando água, sinal que algum trabalho está sendo feito e 

está sendo colocado um tratamento que é muito bom para a saúde também. Ressalta que o senhor 

Jair está comunicando que lá na comunidade do Entre Rios, provavelmente, amanhã faltará água 

para colocação de tratamento. Faz convite da escola Julio Biasi, colega Ionara está um pouco 

“atacada” da garganta e lhe pediu para fazer, no sábado, festa junina na escola, e todos estão 

convidados, haverá transporte no interior. Fala que amanhã teremos a conferência da Assistência 

Social e do CRAS, no CTG General Gumercindo Saraiva, transporte passando em todas as 

comunidades até o CTG. Pede que tragam pratos e talheres para o almoço, como a colega já tinha 

comentado. Fala que no assentamento 14 de Julho e no Nova Esperança, o motorista será o Juliano 

Severo; em Areias e Rincão dos Vargas, o motorista será o Leandro; no Entre Rios, o motorista será o 

Caetano, na mesma linha dos estudantes; em Progresso, assentamento Sepé Tiarajú, Nova 

Esperança, o motorista Fabrício; no Carovi, Passo do Tibúrcio e Areieiros, o motorista será o Protásio. 

Novamente, pede que tragam pratos e talheres para a conferência de Assistência Social e do CRAS, 

amanhã, no CTG, início por volta de nove horas da manhã, na sede do município. Diz que esteve 

verificando trabalhos de encascalhamento, certamente a umidade é muito grande, e espera, que cada 

dia que passe, o tempo comece dar melhoras para poder desenvolver um trabalho. Diz que o 

patrolamento todos sabem que está muito úmido, ainda, para patrolar, muito barro e fica ruim, mas 

irão fazendo o possível, “atacando” as pontas onde passa os transportes escolares. Destaca que têm 

que concluir lá no Progresso o trabalho que estiveram lá verificando, têm que encascalhar os trechos 

para o transporte escolar chegar. Diz que sabem das necessidades, e lá no Entre Rios comentava 

com o secretário, hoje, sobre os abrigos escolares, onde um já foi feito, certamente o outro será 

colocado lá também, pois tem as crianças que têm que pegar o transporte. Diz que aos poucos irão 

fazendo. Sobre a ponte do Cardinal, acha que ela já foi mal feita, pois uma ponte da altura e tamanho 

que é, numa curva. Acha que faltou engenharia naquela ponte. Diz que o colega Tiago tem toda a 

razão de sinalizar, mas já foi um trabalho mal feito, pois aquela ponte não poderia ser daquele nível, 

naquela curva brava e deixando daquele jeito. Diz que tem que ser muito bem sinalizada, muito bem 

feito, para que não venha ocasionar um acidente gravíssimo mesmo. Espera que o secretário tome as 

devidas providências para que não venha acontecer certos problemas depois. Na questão do PMDB, 

diz ter grande admiração pelo PMDB local, tem a Carini, o Tiago, Erico Rosado, que foi colega aqui, 

excelente colega, como comentava hoje, também seu querido amigo e ex-prefeito Serafim Rosado, o 

qual admira muito. Diz ter muito respeito pelo seu Serafim, respeita a pessoa dele, não o respeita 

como PMDB, mas como ser humano e cidadão cipoense, não por siglas partidárias. Diz que, 
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infelizmente, no estado e no país, o presidente da República querendo ir para a cadeia e querendo ir 

viajar. Questiona onde se viu isso, o presidente da República indo viajar. Destaca que esse “cara” não 

pode sair de Brasília, não tem forma. Cita que está se referindo a nível nacional, estadual e não 

municipal, pois municipal conhece os munícipes daqui, conhece os PMDB daqui, são todos pessoas 

de alta sociedade, pessoas que têm um bom nível e admira muito o PMDB daqui, como tem seus 

colegas que são pessoas de alta sociedade e que foram eleitos pelo povo e sabem muito bem 

representar o povo aqui, mas federal está difícil de falar. Volta em seu tempo de liderança, mas diz 

lamentar que o presidente da República perto de ir para a cadeia e indo viajar. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Cumprimenta ao 

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

especial a 87.9. Quer saudar os visitantes, assessores do deputado Bianchini, que mais uma vez 

estão nessa Casa, secretários que aqui estão, vice-prefeito e comenta que já de antemão referindo ao 

vice-prefeito quer saber do mesmo se já foi arrumada a ponte do Inhacapetum que, pelo que lhe 

passaram, está intransitável e que não tem mais como passar naquela ponte lá. Pede que seja 

tomada providência o quanto a água de condições, e que acha que agora a água não está pegando 

mais na ponte, recauchutar ela, colocar um concreto forte lá para que de trânsito a todos os carros 

que passam lá. Ressalta sobre a oitava conferência, e que é importante que todo o povo venha 

discutir e planejar as ações, reivindicar, da assistência e do CRAS para o futuro, porque ali se 

reivindica e também se planeja para os futuros anos.  Parabeniza o “Manjolo” da bela iniciativa que 

teve de falar sobre os grandes nomes da história cipoense. Fala ao “Manjolo” que, em partes, o 

mesmo fica chateado, é telefonista aqui em Capão do Cipó desde 87 e que o período 

emancipacionista começou em 93 a 94, e se falhasse uma das ligações que o mesmo tinha que fazer 

para Porto Alegre ou não entregasse o recado, de repente, esse município não era município hoje. 

Comenta que o seu nome não consta na lista de emancipação e reafirma que essa mágoa o mesmo 

tem. Comenta ao senhor presidente que quer colocar, referindo-se a Carini, que quando são atingidos 

têm que retribuir e que a mesma veio aqui na Casa e fez a retribuição. Cita que não podem se calar, 

em parte alguma, e então lhe critica muitas vezes, mas hoje a mesma sentiu na pele. Agradece e 

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

Bancada, PMDB: Aproveitando que o coordenador do DEMAC está aqui, o Jair, faz um pedido que 

quando der, puder, olhe a água da dona Marli Maia, lá no Inhacapetum, e demais moradores, que ela 

não tem água, ela busca lá nos Bilo, porque realmente não tem. Pede que quando puder ver, 

agradece. Reforça o que os demais colegas que a antecederam disseram, que é muito importante 

amanhã, quem tem Bolsa Família, se fazer presentes ali, e como falou o colega Jairo as demandas 

serão discutidas amanhã e então que todas as pessoas que têm Bolsa Família venham até a 

conferência da Assistência Social  e do CRAS, porque é muito importante. Deseja uma boa semana a 

todos, uma abençoada semana a todos os cipoenses e até terça-feira que vem. Agradece e devolve a 

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

tribuna pedindo ao secretário Jaques que uma horinha que a patrola for para o lado do Passo da 

Areia, que eles possam baixar a lâmina ali, não tem problema, eles querem uma patrolada de 

imediato, que estão pedindo. Outra coisa é sobre os bueiros, fala ao colega Dilcione, que acha que os 
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bueiros, na verdade, agora teria que fazer muitos bueiros que é horrível e não tem quase o que fazer, 

mas se pegar eles e remover um pouco mais para a face da terra vai solucionar, tem muitos 

enterrados, está difícil a coisa mesmo, mas se fizer isso aí, remover, vai solucionar um pouco, senão 

vão ter que pegar e pedir uma autorização do meio ambiente, de repente, eles liberar um tatu para 

cada bueiro, colocar lá e dia de chuva esses bichinhos vão fazer essa  limpeza. Deseja uma boa 

semana a todos e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR OLMIRO 

CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Voltando à tribuna fala ao presidente que 

ontem estava escutando a notícia, disse que até fica feliz porque parece que a ERS 377, de Capão do 

Cipó a Jóia, vão continuar fazendo um trabalho nela, porque está intransitável, de Santiago e São 

Francisco também e a estrada que vai à Bossoroca. Fala a respeito dos bueiros, nem precisavam 

tatu, era só ter dado, ter feito essa limpeza, continuado as limpezas sempre nos bueiros, que não 

precisaria de tatu. Diz que não adianta passar dois anos, nem tatu vai destrancar esses bueiros, faz 

mais de dois anos que não são limpos, andaram em todo o município e não tem, não adianta, não 

podem chegar aqui e dizer que está tudo bem, por que não tem bueiro limpo no município. Deixa seu 

boa a noite a todos, agradece e volta terça que vem. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 

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

Tribuna fala ao Dilcione que parece que estão lidando nos Vargas, novamente, com a equipe. 

Parabeniza por que tem alguns que estão esperando a primeira do ano. Acha que o “governando para 

todos”, é para todos onde ganharam as eleições, porque no Carovi, que lá foi perdido fizeram “meia 

boca”, a ponte está lá, a patrolada não foi boa, pede que para todos é para todos. Fala ao Jaques 

sobre alguma queixa dos CCs trabalhando em máquinas públicas, e pede para que, às vezes, o 

mesmo dê uma ligadinha para os seus funcionários que, às vezes, um funcionário pode ir, mas se não 

ir tudo bem, mas aí teve um trabalhando em caminhão, retro escavadeira. Também quer que o 

mesmo dê uma olhada especial nas pontes do assentamento, ali na entrada do seu Antonio Oliveira, 

porque ela está bem danificada, sendo que é o principal acesso ao Santa Rita e 14 de Julho e parte 

do Nova Esperança. Comenta também que alguns munícipes pediram para o mesmo também dar 

uma reforma e diz não saber a ideia do mesmo. Ressalta ao Antonio que o PMDB gaúcho não apoiou 

nem Dilma e nem Temer. Então, só para esclarecimento e diz ter orgulho de fazer parte desse partido. 

Deseja uma boa semana a todos e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra a Mesa 

VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Voltando a essa Tribuna 

ressalta ao Jairo que a ponte está em bom estado de conservação, e que entulhou com areia daí fez 

os buracos em cima, só que furou de quarta para cá, porque os buracos já foram tapados. Fala que já 

tinha falado aqui que a ponte está boa, só que está sempre cruzando água por cima. Comenta que já 

falou com o secretário para desobstruir lá o buraco. Fala à Carini que a água da dona Marli era para 

ter sido feito na administração passada e diz não saber por que parou tudo, não terminou em lugar 

nenhum, e que ficaram todas começadas e não foi terminada. Então, a dona Marli vai ter que esperar 

também e que tem o seu Edson e um monte de gente que ficou, e que o seu Zeu também ficou sem, 

mas era para ter sido feito, mas parou e ficou ali. Ressalta também sobre o tatu e fala que gostou do 

tatu e que pegaram todos os tatus porque eles também estavam fora da toca, porque não tinha lugar 

para eles entrarem e os tatus foram pegos e, infelizmente, foi pego esses tatu. Comenta quanto às 
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estradas ali, não é que os mesmos sejam privilegiados, e sim que eles estão fazendo o que é para 

fazer tapa-buraco, e reafirma que depois sim vai cobrar do secretário para voltar a fazer nas estradas 

onde o mesmo passar para fazer esse trabalho bem feito. Quando o mesmo foi lá em Palmeiros e 

Tunas e os pedidos que foi feito lá, diz já ter repassado ao secretário e quer deixar aquele pessoal 

bem consciente e que já fez os pedidos, e no momento que der vai fazer aqueles reparos lá. Ressalta 

voltar terça-feira e deixa o seu muito obrigado e deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Ressalta que sobre 

a questão dos pontilhões aqui do assentamento, e que inclusive o mesmo esteve conversando com o 

serralheiro que está aqui com a serralharia móvel, e que o mesmo lhe disse que está muito cheio de 

trabalho e que tem que fazer toda a madeira dos pontilhões da prefeitura. Comenta que, inclusive, 

está sabendo e quer repassar que esses pontilhões já foi feito uma vistoria e que não corre nenhum 

risco, e que está quebrado simplesmente aqueles listão de cima que, como sempre, estão quebrados, 

como lá no Entre Rios também tem um pontilhão que vai a 377, no Jorge Reis, também tem um. 

Comenta então, que a ponte não corre nenhum risco de cair e fala que isso aí já está tomado as 

providências. Reafirma que o serralheiro lhe falou que está com um trabalho muito cheio e que vai 

fazer para a prefeitura um belíssimo trabalho que o mesmo faz. Comenta que sobre essas questões 

de bueiros, de trancamentos, e acredita que tem vários bueiros aqui no município que não tem mais o 

que se fazer, tem que fazer novo porque aqueles bueiros estão trancados há muitos e muitos anos, e 

não tem ser humano que vai destrancar aqui e ali de pá. Reafirma que hoje o serviço braçal, como o 

seu pai lhe dizia, está terminando e é dificilmente alguém vai fazer isso e nem um funcionário e nem 

um secretário vai querer colocar um funcionário ali para limpar com uma pá um bueiro que está 

trancado há muitos anos. Então, reafirma que tem que ser novo e que tem um custo muito alto, tem 

que comprar cano e que, sinceramente, as estradas do município com essas chuvaradas claro 

ocasionaram muitos problemas, mas que vão ser resolvidos ao longo do tempo. Comenta que, pelo 

menos, se sente feliz que os produtores rurais não se queixaram em época de colheita, e que só 

diziam que boas estão as estradas do município. Então, os produtores rurais trafegaram com seus 

caminhões e com suas carretas numa estrada de belo patrolamento que foi feito. Comenta ao Dilcione 

também sobre a questão de fazer para privilegiado, que não é do seu governo e não cabe ao Froner, 

não cabe ao Jaques, não cabe aos vereadores do governo e líder do governo fazer para as pessoas 

que votaram nos mesmos, e que se fosse por isso os mesmos não teriam feito trabalho no Carovi. 

Comenta que fizeram até o Rincão dos Ávila, lá do seu querido e amigo Hélio Ávila, e manda um 

grande abraço ao mesmo, se tiver lhe escutando, que é uma pessoa que o mesmo tem um grande 

respeito por ele. Ressalta que não é dessa forma que o governo faz e, se por ventura, quer deixar aos 

munícipes de Capão do Cipó, o governo fazer isso diz não apoiar e diz que é governo para todos, 

diferenciado de partido político. Deixa o seu muito obrigado e até terça-feira que vem. Agradece e 

devolve a palavra a Mesa. Após o senhor Presidente, convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas e da matéria em pauta: OFÍCIO 10/2017, do Conselho de Assistência 

Social, convidando para 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, dia 21/06, no CTG, início 

08h00min. MENSAGEM ADITIVA 001/2017, do Poder Executivo que, “Altera disposições da Lei 

Municipal Nº 671, de 10 de Julho de 2013 e dá outras providências.” CONVITE, do Gabinete do 
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Prefeito, para Lançamento Oficial da 6ª Expocipó, dia 30/06, às 19h30min, no CTG. Após o senhor 

Presidente, convida os colegas para discutir e votar: VETO PARCIAL, à Emenda Modificativa 02/2017 

ao Projeto de Lei 014/2017, aprovado por maioria. PROJETO DE LEI Nº 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”, aprovado por maioria. PROJETO DE 

LEI Nº 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”, aprovado por unanimidade. 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, 20 de junho de 2017. 

 

 

 

 


