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                                                        ATA N° 26 / 2017 (Ordinária) 

 
Aos 27 (vinte e sete) 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 25/2017, da Sessão Ordinária do dia 20/06/2017, 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. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa 

ao vice-presidente para fazer uso da palavra.  VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, em exercício, Mesa Diretora, vereadores, vereadoras, 

comunidade cipoense, secretário de Agricultura Tiago, demais funcionários públicos, professoras, 

professor, diretora, vice-diretora do colégio Macedo Beltrão do Nascimento, demais pessoas que se 

encontram no Plenário e pessoal da administração municipal, e ouvintes da Cipoense, seu boa noite a 

todos. Em nome do secretário de Agricultura, o amigo Tiago Tisott, pediu que fizesse o pedido e um 

recado que o serviço de retro não está sendo atendido nesse momento, pois ele está ajudando a 

Secretaria de Obras para atender as estradas do nosso município. Diz estar feito o pedido e quer que 

a comunidade entenda que ele está ajudando as outras secretarias para fazer uma boa qualidade de 

estradas no município. Pede patrolamento na estrada do Passo da Areia, quem vai da escola Julio 

Biasi, até a saída dos Palmeiros, que está em péssimas condições o estado. Diz ao Dilcione que a 

equipe que está na localidade lá, e toda Secretaria de Obras, os funcionários públicos que estão 

fazendo um belíssimo trabalho na estrada da comunidade. Diz que todos os funcionários públicos 

estão de parabéns pelo excelente trabalho, e estão fazendo as roçadas nas localidades, essa semana 

irão começar no Carovi, Capão da Batalha, aqui na sede na praça e no Bairro Santo Antonio, que hoje 

já fez o pedido para fazer as limpezas nessas localidades e na cidade. Em nome do Piquete Alvorada, 

diz o Tiago Tisott, que mandaram o agradecer, em nome do Joel, Patrão, pelo bom serviço prestado 

nesse domingo que passou, que foi o rodeio no Paulinho Nascimento. Frisa que ele pediu que fizesse 

o agradecimento a toda a comunidade e a todas as pessoas que ajudaram, de uma forma ou de outra 

para o rodeio. Está vendo seu amigo Clodomiro, e o amigo Giovani Diedrich, que foram participar da 

federação do sindicato dos nossos servidores públicos, em Gramada, num congresso lá, uma eleição, 

onde foram representar os funcionários púbicos e buscar melhorias, verificar as leis, como mudou ou 

não mudou, para fazer um bom serviço prestado aos nossos funcionários públicos de nosso 

município. Em nome da administração e da Câmara de Vereadores, a todas as rainhas e princesas 

que foram escolhidas no sábado e que vão representar o nosso município, fica o abraço e 

consideração a todas. Também, a dona Silvane que, nesse domingo que passou esteve de 

aniversário, deseja em nome dos vereadores, do presidente, das colegas vereadoras, da comunidade, 
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seu abraço, seu carinho, por essa pessoa que faz nove anos que estão trabalhando junto, e é uma 

alegria trabalhar com a mesma e que Deus continue abençoando você e sua família, e continue 

sempre essa pessoa alegre, simpática e sempre fazendo o trabalho que sempre fez, honesto e 

transparente. Seu muito obrigado, e que Deus abençoe pelo seu aniversário. Sobre a administração, o 

fato que aconteceu durante essa semana, durante a noite, no Posto de Saúde, conversando com as 

pessoas, diz ser lamentável, pois pessoas que fazem esse tipo de serviço não tem caráter, quando 

faz maldade não está fazendo só para a secretária, o que foi postado no muro, mas sim para a 

comunidade. Diz não concordar com esse tipo de coisa, pois é da comunidade tem que trabalhar para 

todos, se tem alguma coisa errada o prefeito tem que tomar uma atitude, junto com o partido, junto 

com a bancada, para que isso não aconteça, e que façam um trabalho honesto e transparente, jamais 

prejudicar alguém da comunidade, pois querem o bem de todos e vão continuar fazendo sempre o 

trabalho que será feito em nosso município, através dos nossos moradores, do prefeito, vice-prefeito e 

dos nossos vereadores e vereadoras, diz que podem contar consigo para o que der e vier à bem da 

comunidade do Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente 

reassume a Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, vereadores, professoras da escola do Carovi, 

secretário da Agricultura colega Tiago, coordenador da estrada Chico, secretário do Meio Ambiente 

senhor Irineu, o “Cavalinho”, os ouvintes da 87.9, funcionários dessa Casa. Começa falando da oitava 

conferencia que teve ali no CTG, todos que estavam lá presenciaram que foi muito bem organizado 

pelo pessoal do CRAS e da Assistência Social, com as palestras, com a participação das 

comunidades, foi muito comentada a conferência. Aos funcionários do CRAS e da Assistência que 

estavam ali prestando serviços durante o dia, os parabéns, em nome da Lair, que se destacou, pois 

desde as oito horas estavam trabalhando, mas a Lair desde as oito horas da manhã. Deixa parabéns 

a todos os funcionários. Deixa convite para dia vinte e nove, quinta-feira, do Conselho Tutelar, e pede 

aos jovens que compareçam lá, terá palestra sobre drogas, combate as drogas, que foi dia vinte e 

seis de junho. Diz aos pais que levem seus filhos, convidem e vão participar juntos, a comunidade tem 

que participar, levar esses jovens. Frisa que tem uns que acham que é só drogas, mas droga é 

cigarro, bebida e vários outros tipos de drogas que podem prejudicar seus filhos, futuramente. 

Aproveita e faz o convite do café colonial, com certeza vão estar lá, também, que é dia quinze de 

julho, a partir das dezesseis horas e trinta minutos, e depois do café terá como queimar caloria, com o 

baile para todos lá. Comenta sobre a audiência pública d Conselho Municipal da Saúde, que teve 

aqui, como presidente a enfermeira Laura, onde foi feito apreciação e aprovação de todos os 

indicadores, e com o contador Juliano. Sempre que tiver essas audiências convida toda a comunidade 

que participe, pois ali eles mostram os indicadores, o que vem para a Saúde, que é muito importante. 

Parabeniza a administração Froner e Jaques pela escolha das soberanas, que foi uma escolha com 

transparência, pela oportunidade igual para todas as munícipes que se inscreveram, as meninas 

foram todas acolhidas pela comissão, tiveram as mesmas provas, as mesmas oportunidades, foi 

seguido o regulamento ao qual todas estavam cientes e de acordo. Se alguma dúvida, diz que o 

regulamento está à disposição, pelo período de trinta dias. Diz que a administração Froner e Jaques 

administra para todos e não só para seus correligionários. Deseja uma boa semana a todos e até 
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terça-feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que nos 

honram com suas presenças, em especial os professores, que nos visitam, juntamente com a diretora 

da escola Macedo Beltrão do Nascimento. Deseja um bom trabalho e um ótimo café colonial, se Deus 

quiser, estará lá dia quinze. Também, a todos os ouvintes da Cipoense, que logo os escutam, e 

aqueles que não podem ouvir as vinte e uma horas, diz que no site da Câmara está à disposição, 

sempre, toda a gravação da Câmara e o horário que quiser escutar as sessões da Câmara é só 

acionar o site, de manhã, de tarde, qualquer hora estará ali todas as sessões, e se não pode escutar 

no horário correto, às vinte e uma horas, pela rádio, pode pelo site da Câmara. Diz que isso tem que 

se divulgar, pois muitas pessoas não estão sabendo ainda do nosso site e cabe divulgar, uns que 

outros estão conseguindo acessar o site da Câmara, por não saber, e agora em mais oportunidade 

para nossos munícipes ouvir as sessões da Câmara. Diz da imensa alegria de saber que seu Raul 

também foi operado de cálculos renais, já está em casa, faz mais de semana, e saber, também, que o 

amigo, popular “Catarina”, está chegando logo mais ao nosso município, vindo de Uruguaiana, passou 

por dificuldades sérias de saúde, e está retornando hoje. Graças a Deus, com um empurrãozinho dos 

munícipes e com nossa ajuda, a “pressão” do povo, estão conseguindo solucionar alguns problemas 

de saúde de nossos munícipes. Fala sobre o tão falado assunto das pichações, no final de semana, e 

diz que não participou da festa da escola Julio Biasi, mas acredita-se que foi depois da festa ou de 

madrugada. Diz que isso, realmente, são pessoas sem caráter que tentam prejudicar pessoas, outras 

não têm índole. Questiona como irão solucionar todos esses problemas que vêm acontecendo no 

município. Cita que vêm debatendo seguidamente aqui na Casa, está aí o vice-prefeito Jaques, sobre 

a nossa segurança no município, e isso aí faz parte. Diz que o que temos que fazer, e com urgência, 

pois pedem e pedem e a prefeitura tem que investir, fortemente, nas câmeras de segurança, colocar 

duas câmeras lá no Bairro Santo Antonio e está solucionado o problema, mais uma aqui no centro, e 

mais duas ali na saída da cidade e na saída da cooperativa, no outro bairro, acha que soluciona. Diz 

que com cinco ou seis câmeras está todo o município cercado eletronicamente, e não tem a dúvida de 

dizer que foi fulano, cicrano ou beltrano, pois se sabe quem é. Diz que é importante que a 

comunidade descubra quem são esses meliantes que fazem todos esses tipos de coisas no nosso 

município, as quais repudia qualquer situação desse tipo e diz que sentem, urgentemente, com o 

prefeito e providenciem as câmeras e, o quanto antes, fazer esse monitoramente no município, pois 

sabe-se que quase todo dia se vê carros estranhos, pessoas estranhas no nosso munícipe, que se vê 

que não são daqui, e o que estão fazendo aqui. Diz que, às vezes, são disfarçados vendendo alguma 

coisa, mas estão disfarçados “tentiando”, que Deus lhe perdoe, algum banco, só que não levaram, 

ainda, de novo. Faz indicação verbal ao prefeito que, através da Secretaria de Educação, promova um 

concurso nas escolas púbicas de nosso município, tanto estaduais como municipais, do logotipo, da 

marca do nosso Capão do Cipó, pois não é possível, imaginem que foi o prefeito Serafim, fez um 

logotipo, botou em todos os carros e em todos os eventos usava aquela marca no município, veio o 

Meneghini tirou, veio o Froner tirou aquela e construiu outra logomarca, veio o Meneghini mudou a 

logomarca, fez aquele grão de soja e coisa e tal, agora sai o Meneghini e vem o Froner e faz outra 

logomarca. Diz que isso é dinheiro público e que se faça um concurso, então, que as escolas possam 
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participar, os alunos todos, para ver qual logomarca que pode ser e criar um projeto de lei, aqui na 

Casa, para que isso fique para a vida inteira de nossas famílias, de nossos munícipes, e divulgar a 

marca de nosso Município, o que é importante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, 

colegas vereadoras, os demais que estão presentes. Parabeniza a todo o pessoal que esteve 

empenhado na festa junina da escola Julio Biasi, que foi uma grande festa, pelo que soube. Pede 

desculpas a todos por não estar presente, porque estava numa reunião em Santiago com o colega 

Jairo, aonde vieram uns deputados, e espera que ele prometa e alguma coisa traga até o fim do ano, 

de repente virada do ano, onde estava o Afonso Motta e o Pompeo de Mattos, foi uma reunião muito 

boa, das nove até as doze e pouco e tinha bastante lideranças. Espera que alguma coisa venha. Fala 

sobre boatos que nos assentamentos teria agricultores, gente de enxada, o Jaques sabe já, nas 

estradas, e isso é um fiasco no município. Espera que não aconteça, porque gente que, certamente, o 

Jaques sabe que estava do lado deles e fez isso aí. Então, a coisa que acha que seria simples, 

parece que faz por gosto passar com a patrola e em vez de dar uma “enclinadinha” na lâmina. Volta a 

dizer que acha que estão fazendo de gozação. Fala dos pedidos que pede aqui, na outra sessão 

passada, quando fez o pedido para a limpeza de algum bueiro, algum colega dizia que fazia dois 

anos, fazia quatro anos que não era feito. Diz que isso é uma coisa que não adianta vim pedir aqui, 

acha que tem que pedir coisas que o pessoal queira que faça, e que não estão de brincadeira com 

ninguém, estão simplesmente pedindo, tem mais é que ajudar o prefeito, que quando vem pedir nessa 

Casa estão ajudando o prefeito, não são eles que vão ganhar nome, e sim o pessoal todo. Fala em 

relação, que muita gente está pedindo e vai pedir, tem que pedir que o secretário olhe os “caras” que 

não têm carteira para essas máquinas, caso de muitos, que fica ruim de dizer por que estão fazendo o 

serviço bonitinho, sabem fazer, mas se não pode fazer isso, não pode, se é lei, teriam que ver isso, 

porque não é de agora, é de anos, mas não adianta deixar isso aí, tem que acabar de uma vez com 

isso, pode ou não pode, para parar com essa discussão, para poder chegar aqui e dizer para o 

pessoal que está liberado, o pessoal não tem carteira e pode passar com retro, trator e não dá nada, o 

momento que atacar, pegar um, daí vão dizer que não falavam, ninguém ouviu, então isso é ruim. 

Pede que o pessoal veja isso daí para que não tenha que ficar falando isso todos os dias. Por 

enquanto é isso, volta no tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, seus colegas 

vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, secretário de Obras, secretário de Agricultura, 

secretário do Meio Ambiente e a todos os munícipes que se fazem presentes, professores da escola 

Macedo Beltrão, vice-diretora, coordenadores, presidente do CPM lá da escola Macedo Beltrão. 

Divulga então sobre o café colonial dos mesmos, dia quinze de julho, tem certeza que vai dar um café 

muito grande, pois o outro já foi um sucesso e esse vai ser maior ainda. Parabeniza então pela 

organização que estão fazendo e pelo trabalho que está sendo feito naquela escola. Aproveita que as 

professoras estão por aqui e mais uma vez reforça ao secretário de Obras que vá lá fazer e que 

aproveite que as patrolas vão chegar no Carovi e a retro para plainar aquela quadra de areia que as 

professoras querem fazer lá na escola. Comenta ao secretário que é pouco serviço e que as 

professoras também viram e pediram ao mesmo que, na medida do possível, se tenha possibilidade 
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de colocar umas lâmpadas lá na escola também, que sabe que a escola é do Estado, mas o ginásio 

trabalha em parceria com o município e que tem até um funcionário que está lá trabalhando. Então, 

pede, se haver possibilidade de serem colocadas, umas lâmpadas lá porque o pátio é muito escuro. 

Pede para o secretário ver se pode fazer isso. Comenta que ficou muito alegre porque a ponte do 

Camaquã foi destrancada e que a administração de Santiago, essa vez, fez a sua parte, porque até 

hoje não tinham feito, nenhuma vez tinha sido destrancada aquela ponte. Então, hoje foram lá, graças 

a Deus, arrancaram a anarquia que tinha sido feita lá, arrancaram aqueles pedaços que tinha lá, 

destrancaram toda aquela ponte e que a mesma está em perfeito estado para cruzar, porque o 

secretário foi lá e destrancaram e está bom, e que só precisa de uma carga de cascalho do lado de 

cá. Reafirma que ficou muito boa aquela ponte e está dando trafegabilidade para o pessoal lá. Pede 

ao secretário a arrumação da estrada que vai à Tupantuba, e que sabe que o mesmo já está sabendo 

que essa semana vão ir fazer lá, mas o pessoal pede ao mesmo para pedir, se não pede aqui eles 

cobram. Comenta sobre a secretária da Saúde, que providencie com mais urgência possível a 

arrumação da cadeira do dentista, que faz mais de mês que estragou essa cadeira aqui da sede e que 

foram lá e tiraram uma peça daquela cadeira de lá do Carovi, e até hoje não foi arrumada, é pouca 

coisa para se arrumar, mas falta, às vezes, determinação ou falta vontade, muitas vezes. Então pede 

que arrumem aquela cadeira lá e que os munícipes tenham atendimento para todos. Fala que é era 

isso que tinha para esse momento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

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

vereadores, munícipes que se fazem presentes, professores do Macedo. Em nome da professora 

Rosane, que é do tempo que estudou lá, ainda, lá se vai vinte e poucos anos, sejam bem vindos, 

ouvintes da Cipoense, seu boa noite. Primeiramente, a bancada do PMDB, juntamente com a Carini, 

através do deputado Moreira, estão pleiteando uma emenda para o asfalto das casas populares, mas, 

já aproveitando isso, e já que o vice-prefeito se encontra aí, que até agora estão abandonados lá, 

podiam tentar fazer algum projeto para deixar o saneamento básico pronto, pois, depois do asfalto 

não precisa mexer, e, futuramente, nossa cidade irá precisar saneamento e, até agora, passaram 

prefeitos, independente de partido, e nunca se pensou nisso. Acha que o grande problema dos 

políticos, pois é dentro da terra, não aparece, não dá voto, mas é uma coisa que têm que começar a 

pensar. Sobre as pichações, a bancada do PMDB, o partido do PMDB, é totalmente contra esse tipo 

de atitude e, esperam que achem os culpados e que punam, pois isso não é maneira de protestar. Na 

escuridão, como se diz, diz ser muito simples e fácil de fazer as coisas, mas se tem alguma coisa para 

dizer, que diga abertamente. Diz que os munícipes reclamaram sobre a falta de policiamento, no 

domingo a noite, som alto, até as duas da manhã, e sábado tinha três policiamentos, domingo foi 

ligado por causa do som alto, e a polícia de Santiago não veio. Esperam que, mais uma vez é uma 

batalha nessa Casa, e que tomem alguma providência em relação a isso. Sobre a camionete Frontier, 

diz ao Jaques, que veio para a prefeitura, e é uma queixa muito grande da falta de veículo na Saúde, 

que o mesmo pudesse fazer a honradez de passar para a secretária de Saúde, já que o mesmo 

criticava tanto o vice por andar numa camionete, que faça o que dizia na Casa e não faça o mesmo, 

pois criticar é muito fácil, mas agora o mesmo é governo e está fazendo a mesma coisa. Ressalta que 

o mesmo tenha hombridade de doar para a Secretaria da Saúde, que irá fazer um gesto muito 
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honrado. Sobre a secretária, falar da Saúde, já está cansado, não só esse vereador, e acha que os 

funcionários públicos têm o dever e a obrigação de tratar todo mundo bem, com um bom dia, um boa 

tarde, nunca fez mal a ninguém. Diz ser uma queixa geral da colega Vera, a falta de educação com os 

munícipes. Diz que, inclusive, esteve lá semana passada, e só por ser oposição, não é maneira que 

se trata nenhum munícipe. Espera que a gestão tome providências, cada vez vai se arrastando, são 

três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses e nada mudou, cada vez fica pior. Espera uma 

atitude, e como dizem alguns aqui nessa prefeitura, que o “braço forte” dessa gestão é o senhor 

Jaques, que é o que está mandando, então que tome uma atitude, uma postura e vão mudar essa 

secretária aí. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE 

OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, secretários, 

coordenadores, colegas, professores, seu boa noite a todos. em primeiro lugar deixa seu repúdio 

contra a pichação ali. Concorda com o colega Jairo que não deve ser gente do Capão do Cipó, pois 

fica feio para nossa cidade quando se tem esse tipo de atitude, que não leva a nada para nossa 

cidade, depois dizem que mora lá naquele lugar que picham. Diz que a Secretaria de Saúde comunica 

aos nossos usuários que tem doses de vacina da gripe, ainda, quem achar por bem ir lá, é só procurar 

a secretaria, pois tem uma boa quantia de doses e podem fazer, terminou a campanha e está aberto 

ao público. Aproveita a presença do secretário de Obras para pedir um reparo na estrada que vai ao 

João Paulo, por causa do transporte escolar, a hora que der de uma passada ali que esta bem 

ruinzinha, passou ontem ali e está bem ruim. Pede, também, na estrada que desce do seu Valmir 

Bender, não sabe se foi, lhe pediram, pois está bem ruim. Quando der, acha que já tem gente ali nos 

Palmeiros, tem máquinas ali, mas lhe pediram, também, para fazer o Passo da Areia e aquela estrada 

dos Palmeiros, que está meio ruinzinha. Quanto às câmeras, diz que isso foi discutido, hoje, e será 

tomado providências para colocar. Já falaram com a secretária da Fazenda, hoje, e já ficou para 

tomar essa providência. Agradece aos funcionários das Obras, que foram lá nos Vargas, e estão 

fazendo um trabalho de excelência naquela comunidade, cm roçadas, empedrando e está ficando 

muito bom, só que os bueiros ainda estão entupidos, e têm que desentupir, se já não desentupiram 

hoje, pois não estava lá. Diz que terão estrada para quatro aos, se for bem. Outro pedido também, diz 

ao Jairo, sobre a ponte lá, ela está dando trafego, só com água, se o secretário já não limpou lá, ainda 

cruzava água por cima, mas foi verificar e ela tem uma trinca, mas está dando passo. Diz ter se 

surpreendido, pois esteve quarta-feira lá. O vereador Jairo faz um aparte: Diz estar cheio de pedra. 

O vereador torna a palavra a palavra e diz que deve estar cheio de pedras os canos, entupido, mas da 

ponte Fo lá ver isso. Sobre lâmpadas, ali perto da Padaria Pimentel estão pedindo que coloque, pois 

está um pouco escuro, e atrás do ginásio, o dia da festa, era um breu, ou está queimada a lâmpada 

ou não foi ligada, mas pode ver aquele breu ali atrás e era ruim sair e podia até tropeçar em alguma 

coisa, pois estava muito escuro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, senhores vereadores, colegas 

vereadoras. Cumprimentando as queridas professoras do Macedo Beltrão, cumprimenta todos que se 

fazem presentes, e aos ouvintes da 87.9 FM.  Diz-se muito feliz ao ver classe de pessoas da 

educação, parabeniza a todas que vieram a essa Casa para visitá-los, e que podem contar com eles 

(referindo se aos colegas vereadores) que no dia quinze vão estar lá no Café Colonial na Escola 
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Macedo Beltrão do Nascimento. Fala que a educação muitas pessoas dizem vem de casa, mas 

também se aprende na escola. Fala que não teve um grande estudo, mas que sabe respeitar também. 

Diz lamentar muito porque não estudou mais, mas merecia ter estudado, inclusive o destino lhe levou 

para outras andanças. Gostaria de solicitar aqui de imediato, ao secretário de Obras, que seja 

encascalhado um trecho de estradas lá na localidade de Entre Rios, na propriedade do senhor Sul 

Brasil, pois o senhor Sul Brasil não possui salário mínimo, simplesmente ele faz festividade para ter 

arrecadação e recursos para seu sustento, lá ele faz as festas e faz boas festas lá. Então, por isso 

solicita uma retro escavadeira e um caminhão, são apenas duas ou três cargas de pedras, e na 

entrada da casa do seu Protásio também está difícil de entrar, tem que construir um “mata-burro”, pois 

está muito difícil para entrar ali no seu Manoel Protásio, que também é no Entre Rios. Solicita que seja 

olhado no seu Danir Pinto, onde diz ter ido juntamente com o prefeito municipal, olhando as estradas 

e também o coordenador das estradas, e até agora não foi colocado nenhuma carga de pedra para 

aquela família, e eles têm uma criança doente, se entrarem no Ministério Público vão ter que ir colocar 

umas dez a vinte cargas de pedras, porque até agora nada, e eles têm uma guria com problemas de 

saúde, e é muito difícil para entrar um carro da Saúde ali. Cita que na Eliane e no José também, e no 

finado Neca também não foi concluído o serviço, motivo às umidades, mas agora já dá para entrar as 

retro escavadeiras e terminar os serviços. Também quer solicitar ao Executivo que traga para dentro 

da cidade, pelo menos duas vezes, o recolhimento de lixo, porque uma vez na semana, a cada oito 

dias, vir um caminhão de lixo recolher o lixo é muito pouco. Então, acredita que no verão certamente 

tem lixos aí que até cria bichos, por isso acha que a administração municipal deve tomar uma atitude. 

Também solicita lá em frente à igreja do Evangelho Quadrangular, ali perto da residência do seu 

“Gordo” e do seu Nino, que sejam colocadas lâmpadas, tendo já em vista que as que têm estão 

queimadas, já foram feitos pedidos e ainda não foram atendidos esses serviços ali, e eles pediram 

que fosse feito esse pedido aqui nessa Casa. Também gostaria de falar sobre o que fizeram no Posto 

de Saúde, o pichamento de “Fora Jaques, Fora Froner, Fora secretária”, acredita que não seja uma 

pessoa, acha que seja sim uma pessoa muito mal educada, porque pessoa bem educada não faz 

isso, patrimônios não têm nada haver com as pessoas, é patrimônio que não é dos pichadores, não é 

da secretária, não é do Froner, não é do Jaques, não é dos vereadores, é da população de Capão do 

Cipó, e isso é muito feio. Diz concordar plenamente com o que seus colegas falaram aqui, que é um 

covarde que fez isso, porque não teve a humildade de chegar e dizer para quem queria dizer, fazer 

isso é algo que não concorda, pois é muito feio mesmo. Diz que quer pedir aqui, alias desculpem, é 

parabenizar a grande festa de São João, da escola Júlio Biasi, parabéns a diretora, professores, pena 

que faltou muitas coisas, pois não esperavam aquela imensa multidão que lá esteve. E também a 

escolha das soberanas da festa, parabeniza as gurias que foram as vencedoras, estão de parabéns 

pela escolha das candidatas da feira de Capão do Cipó. Fala que voltará em seu tempo de liderança. 

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

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

Macedo, que as professoras sejam bem vindas a essa Casa, vice-prefeito e ouvintes da 87.9 FM, e 

público que se faz presente. Em primeira mão gostaria de parabenizar as gurias vencedoras, que 

representem bem, deseja sucesso a Tainara, que se faz presente, e as tuas colegas. Parabeniza a 



 0263

escola Júlio Biasi pela imensa festa que foi, e pedir uma conscientização dos munícipes de Capão do 

Cipó, porque cada vez que sai uma festa grande, é muito triste, sempre acaba em briga, deveria ter 

conscientização de que todo mundo é conhecido, todo mundo é amigo, todas as famílias se 

conhecem e isso deveria partir de cada um, começar a ficar consciente, porque uma festa tão linda 

daquelas e acontecer àqueles acontecimentos que acabou se dando ali no final. Então, que cada um 

tenha que se conscientizar, para melhorar. Fala que não poderia deixar de falar aqui, como o Tiago 

falou, desde que se elegeram estão em uma “batalha” com o deputado federal Alceu Moreira, todo o 

dia pedindo Emenda, é privilégio que, graças a Deus, estão conseguindo Emendas que vão vir para 

somar no município, pois domingo ele estava falando no programa do Serginho, e ele confirmou 

presença em agosto, estará pessoalmente aqui no município para colocar uma Emenda, a primeira 

que irá colocar aqui será para asfaltar as casinhas populares, bom seria fazer como Tiago pediu aqui, 

tentar que seja feito o saneamento básico. Diz que ele se colocou a disposição, não é porque são 

PMDB, e a gestão é PP, que ele não vai ajudar, se colocou a disposição do gabinete, dos assessores, 

porque tem disponível ainda sim o recurso de cinco mil. Diz ter falado com a Adriano nesse dia de 

tarde, ele explicou que para quem ganhou essas casinhas poderá conseguir cinco mil para comprar 

móveis, o Adriano também se colocou a disposição para ajudar o pessoal da Assistência Social a 

cadastrar as famílias, tem que ter um princípio ali, que eles sabem, para essa reforma e que ainda 

poderá ter um recurso sim de nove mil para reformas de moradias. Sobre isso o deputado Alceu 

Moreira, está à disposição, então por isso acredita ser motivo de agradecermos se eles conseguirem, 

porque nos dias de hoje tudo está muito difícil na política. Diz se sentir feliz por essas pessoas que 

são merecedoras. Fala que esteve ali de tarde falando com alguns moradores e eles lhe perguntaram 

sobre uma notificação, e diz ao vice-prefeito, que está aqui, que não sabe de nada sobre esse 

assunto, mas prometeu se informar contigo, referindo ao Jaques, que eles foram notificados de um 

“puxadinho”. Acha que foi o pessoal da fiscalização que foi ali ontem, e que acha que nesse primeiro 

momento teriam que conversar e ver. É uma das coisas que, mesmo sendo oposição, sugere para a 

gestão, é sentar com os munícipes, e se vão notificar ali o pessoal das casinhas, que fizeram 

“puxados”, de repente eles não têm a planta do aumento, porque deve ser por esse motivo, sentem e 

conversem com eles e deem um prazo, porque eles não vão se recusar de pagar, mas muitos são 

carentes e não têm o dinheiro. Então, que se parcele, mas o que tem que fazer é sentar com os 

munícipes, não custa fazer uma reunião, até mesmo juntamente com os vereadores, porque todos 

querem o melhor para o município, sentar ali com eles, se reunir, e fazer uma reunião para que se 

parcele. Diz que também gostaria de parabenizar, no dia de amanhã, o Ryan Cechetto que está de 

aniversário, e que estava falando com a professora Marta, e ele está desempenhando o melhor dele, 

lá no Grêmio Estudantil do Macedo. Parabeniza seu João “engenheiro”, que esteve de aniversário, 

que Deus continue abençoando cada um de vocês a cada dia. Também gostaria de pedir nesse dia, 

que recebeu ligações da dona Angelita, ali do 14 de Julho, que ela pediu transporte escolar para a 

filha dela, que não estão pegando lá. Então, pede para que a administração possa ver isso. Agradece 

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

Bancada, PMDB: Pede ao coordenador Chico e ao secretário, para a estrada do seu Roque que 

quando puder, lá no assentamento Nova Esperança, é um pedido deles que façam, sabe que é 
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corrido, mas que tenham um tempinho e façam aquela estrada. Fala que hoje esteve no Conselho 

Tutelar, porque conforme a colega Ionara também falou aqui, também quer convidar toda a 

população, todos os pais, que quinta-feira se façam presentes ali, porque é o Desafio Jovem, os guris 

de Jaguari que vêm palestrar. Então, que incentivem seus filhos para que estejam ali, porque vai ser 

muito importante. Fala também sobre o que aconteceu na Saúde. Acha lamentável, mas já passou na 

pele o que aconteceu, não foi em muros, mas quando foi secretária também panfletaram toda a 

cidade. Acha que isso é uma falta de caráter, que fizeram as mesmas coisas, colocaram algumas 

dizeres diferentes, e acha que essa pessoa é a mesma do passado, que no seu tempo não teve 

caráter de ir lá e falar cara a cara e continuam da mesma maneira fazendo. Diz ao colega Dilcione que 

bom que vem as câmeras que muito pediu e naquela época não consegui colocar, que bom e que 

seja colocado, porque acha que vai desmascarar e tem que ser desmascarado. Diz ao colega Jairo 

que acredita que é daqui, porque não iriam fazer no passado e continuar fazendo de novo. Deseja 

uma boa semana a todos e volta terça-feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Reforça o pedido da colega 

Carini ao secretário Jaques, até foi debatido muito aquela estrada do Roque. Pede ao Chico, que 

cuida mais da parte de estradas lá, para a hora que a patrola for lá pode entra lá, não tem problema, 

lá embaixo é bastante espaçoso, dá para fazer a volta e, inclusive, a ré dela está boa, se for o caso de 

estarem com medo de descer lá, nunca foi colocado retro lá, não dá nem para andar a pé lá, tem 

pessoas velhas, sabem disso, e está ruim mesmo. Vem aqui pedir porque eles pedem, então tem que 

pedir. Pede ao Jaques, que já deve estar sabendo, na Margarida foi pedido um quebra-molas, não 

sabe que jeito colocar, mas teria, são duas curvas, uma daqui para lá e outra de lá para cá e o 

pessoal “a mil” naquilo, tem pessoas idosas saindo toda a hora, crianças bastante, o “Dog” se queixou 

hoje que um carro quase pega ele, vai sair dali e quando ver, então seria o jeito colocar um quebra-

molas, bem na frente ali, para não dar problema. Deseja uma boa semana a todos e volta terça. 

Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder 

de Partido, PP: Fala ao senhor presidente que volta a essa tribuna aqui hoje falando sobre a 

segurança pública, que parece que veio o secretário aqui e solucionou tudo, pararam até de falar, 

parece que jogou um “balde de água fria”, por que viviam cobrando a segurança pública e precisa 

acontecer algo para se lembrar de novo. Acha que não devem deixar de debater sempre a segurança 

pública, pois é precária, tanto aqui no município como no estado. Então, não foi solucionado nada, 

sabe-se que não foi nada e nem promessa não teve, e quando o secretário veio ali perderam tempo, 

saíram de casa e foram lá por que acharam que era uma audiência pública, mas ninguém teve a 

oportunidade de falar nem de revindicar, talvez o secretário com tudo planejado, tudo pronto e só 

foram perder tempo lá, e daí parece que chegaram aqui e todo mundo se acalmou, porque parece que 

tinha sido solucionado e não foi solucionado nada. Acha que está na hora da administração, como foi 

falado hoje, que vão tomar providências de colocar as câmeras então, é muito importante. Diz que 

quando vem a essa Tribuna para falar, não vem falar de pessoas físicas, vem para falar de 

administradores, porque pessoa física, pessoa pública é uma coisa, temos que aprender diferenciar, 

não adianta vir aqui como vitima de alguma palavra que foi falada aqui. Quando fala, fala de 

administrador, fala deles, que são vereadores, das situações que ocorreram no passado e que estão 
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ocorrendo hoje. Então, para chegar aqui hoje e dizer que falou que tinha que “refrescar a cabeça”, 

“refrescar memória”, falou no pensamento do que tinha sido feito, e não como a pessoa com Deus, 

isso não tem nada que ver, isso é uma situação que cada um tem que dar conta de si própria. 

Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Partido, PMDB: Volta a essa tribuna, em nome do Clodomiro Dechere, dizer que eles não 

foram fazer um curso, eles foram eleitos para participar da Federação do Sindicato dos Servidores 

Municipais do Rio Grande do Sul, o seu Clodomiro, a dona Silvane, o seu Clodomiro ficou de 

conselheiro fiscal, o seu Giovani como diretor e a dona Silvane Oliveira como suplente. Volta a falar 

sobre o caso dos muros, e a secretária que foi a Santiago dar parte, ao invés de ir de carro particular, 

ainda pegou uma ambulância para ir à Civil dar parte, e para o azar ainda deu um acidente com a 

ambulância. Pede que prestigiem um pouquinho, que cuidem um pouco mais, esse governo vem com 

uma sequência de erros inacreditáveis, tem funcionários CCs que colocam carro dentro do pátio da 

prefeitura, funcionário que tem FG, tem hora extra, que mora em Santiago e que usa o carro para ir 

embora, chegou ficar final de semana com o carro em casa, quando uma coisa que acontecia, e era 

totalmente contra na gestão passada. Pede que tenham um pouquinho de ética, que isso é dinheiro 

público, dinheiro de todos. Pergunta ao Jaques se a retro JCB já está pronta, que estão aguardando, 

pois tem serviço da Agricultura defasado, para o senhor “tirar o seu da reta”. Agradece e deseja uma 

boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra a Mesa VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE 

OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Ressalta que voltando a essa Tribuna quer parabenizar o 

Clodomiro por ter ido lá representá-los, os Funcionários Público e para trazer melhorias. Parabeniza 

as soberanas, pessoa e sua amiga ali Tainara, deixa os parabéns a mesma e assim ficam todas elas 

parabenizadas, por esse evento que aconteceu e que as mesmas foram contempladas. Fala ao 

senhor presidente que quer pedir uma casa, pede desculpa, seria um curso de cuidadores de idosos, 

e assim reforça o pedido do seu colega ali nesse pedido. Ressalta voltar terça feira e deseja uma boa 

semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Líder de Bancada, PDT: Quer aqui parabenizar a secretária que está de parabéns, domingo, 

infelizmente, recebeu um presente indesejável, que foi lá e levou um gol do Corinthians, mas fazer o 

que, isso acontece. Reafirma que todos sabem da competência da mesma, e que são vereadores 

aqui e que cinquenta por cento do trabalho pertence à mesma. Comenta que o mesmo já foi 

presidente e sabe que cinquenta por cento do trabalho de presidente é ela que faz tudo, e, 

novamente, lhe dá os parabéns e deseja muita saúde junto de seus familiares. Parabeniza também a 

rainha do município, a Tainara, e as outras que concorreram e dizer as mesmas que sabe a 

importância que é participar de um evento assim, se bem que sabem também. Comenta que o mesmo 

não estava lá, mas que teve uma torcida muito grande pela funcionária Bruna, que não conseguiu 

ficar nem em terceiro lugar, mas que todos sabem da competência da mesma, e que não é por isso 

que a mesma vai baixar a cabeça, e que está sempre de cabeça erguida e prestando serviço para o 

Capão do Cipó, e que sempre que precisaram da mesma não foi diferente. Fala que foi aqui, através 

dos seus colegas, amigos, que pediram para a mesma concorrer. Deixa um grande abraço a Bruna e 

reafirma que sabe que mesma se considera e que consideram ela uma grande rainha do município, 

pelo que ela é aqui dentro da Câmara de Vereadores. Fala ao presidente sobre as casa populares, e 
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que antes do prefeito manda fiscalizar uma “garagenzinha” que foi feita, um “puxadinho” que o 

pessoal está fazendo com poucos recursos, para poder aumentar, porque as casas são pequenas, na 

verdade, o prefeito tinha que olhar e mandar a patrola lá, se referindo ao Jaques, e mandar arrumar 

aquelas ruas e mandar empedrar, porque dia de chuva não sai carro e se precisa uma ambulância lá 

não entra, tem que trazer ali em cima no asfalto, carregando as pessoas. Comenta que isso já 

aconteceu com o “Serjão”, colega dos mesmos. Deixa o seu muito obrigado e até terça que vem. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de 

Governo: Parabeniza a Silvane, e que Deus continue lhe dando muitos e muitos anos de vida. 

Comenta sobre a camioneta que está a disposição da Saúde, quando não está na Saúde, certamente 

irão ocupá-la para fazer os trabalhos que têm que ser feitos no interior. Então, reafirma que a 

camioneta não está só nas mãos do secretário, e sim está a disposição da Saúde no município, que 

todos os carros da prefeitura sempre estão dispostos para salvar vidas. Fala que isso é muito 

importante, até o carro do gabinete o mesmo tem certeza que, se é para salvar um ser humano, ele 

vai para a estrada de chão, que não tem problema nenhum. Fala sobre a questão “desse governo que 

está aí”, acha que é o governo de todos, referindo-se a seu colega Tiago, por que o mesmo é 

vereador desse município e que o mesmo foi eleito pelo povo e que o governo é dos mesmos, que 

não é “este governo que está aí”. Fala ao mesmo que teve muitos e muitos anos aqui nesta Casa, 

quando tinha o seu querido e amigo Serafim Rosado, e que o mesmo dizia “o meu prefeito”, que até 

uma vez diz ter dito um ditado: “se estivesse de bem com a ‘abelha-mestre’, deixasse que o enxame 

roncasse em roda”, e que até hoje o Serafim lembra do mesmo e que sempre respeitou o Serafim 

Rosado e continua respeitando as pessoas e os seres humanos. Fala sobre a questão dos fiscais que 

andam fiscalizando, não é mandado do prefeito e sim que são atribuições deles que eles estão 

fazendo, mas não é preciso chegar multando os pequenininhos que não se tem muita coisa nas 

casinhas. Diz ter certeza disso e que vai tomar ciência, vai fiscalizar esses fiscais. Fala, novamente, 

que é uma atribuição deles, mas não é para estarem fazendo esse tipo de coisa nas pequenas 

residências. Comenta que o mesmo está aqui apresentando uma indicação sobre a redução da hora-

máquina de quarenta e cinco reais e que quer que venha para trinta e cinco reais, para levar o bem 

estar para o pequeno produtor, aquele sofrido produtor que ainda lida com a bacia leiteira, que é um 

sustento da sua família para pagar a luz, para fazer o seu mini-rancho, porque não é um grande 

rancho com o pouco de leite que os pequenos tiram lá fora. Reafirma que todos têm que levar o 

melhor. Fala sobre o encascalhamento e patrolamento nos assentamentos, e que vão ter que fazer 

um geral, e que não é somente para um e sim para todos os moradores dos assentamentos do 

município. Deixa o seu muito obrigado e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 

Após o senhor Presidente, convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: CONVITE, do Conselho Tutelar, para palestra, dia 29 de junho de 2017, no CTG, sobre 

combate as drogas e cuidados com as redes sociais. OFÍCIO Nº 01/2017, do COMDER, solicitando 

dois representantes do Poder Legislativo, conforme Lei 873/2017. INDICAÇÃO 014/2017, do vereador 

Antonio Jardim ao prefeito municipal. CONVITE, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, para o 2º 

Café Colonial, dia 15 de julho de 2017, a partir das 16h30min, no Ginásio da escola, seguido de baile 

às 20 horas, animação Trio de Ouro. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, 
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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, 27 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 


