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ATA N° 29 / 2017 (Ordinária) 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho 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 28/2017, da Sessão Ordinária do dia 11/07/2017, 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 LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): O 

vereador fica com 06 (seis) minutos, pois o vereador Jairo de Lima Charão lhe cedeu 01 (um) 

minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, secretário da Agricultura, coordenador, demais presentes, seu boa noite a todos. Quer 

agradecer a toda a equipe que fez aquele “pega” ali, na quarta-feira passada, onde o Tiago estava 

“puxando a frente”, coordenador “Cavalinho” também estava junto, ficou muito bonito, um “puxirão” 

assim faz uma grande diferença. Agradece o pessoal das Obras, junto com o DEMAC, pelo belíssimo 

trabalho feito em um pontilhão ali embaixo, ficou bom aquilo ali e quem ganha é o povo mesmo, e é 

bonito quando “pegam para valer” mesmo. Pede ao secretário ou ao coordenador “Chico”, que olhe a 

entrada da casa do seu “Nenê” e a do Tiago, filho do seu “Nenê”, que eles gostariam que colocassem 

umas pedras, está difícil passar, está “brabo” mesmo a estrada, e seria uma carga de pedra para cada 

um, “roletear” bem, como o “Chico” fez na dele, que até tiveram olhando, e ficaria igual. Diz que ele 

fez, os “cara” olharam e ficou bonito mesmo, e seria uma carga de pedra para cada um, “roletear” bem 

que “quebraria o galho”. Agradece ao serviço feito no bueiro, hoje à tarde, o pessoal estava 

trabalhando. Diz não saber quem estava, pois não chegou dar tempo de ir ali, mas disse a colega 

Ionara que está ficando bom. Pede que termine aquela rua ali, teria que colocar pedra em quase toda 

ela, mas não é trecho tão grande, dá uns cem metros, e é bastante barro. Cita que agora a tarde foi 

pedido naquela curva depois do Stiller, o Tiago e o “Cavalinho” sabem, está causando problemas, 

quase dois “se pegou”. Diz que estão até brincando, que se passarem duas tartarugas, meio 

ligeirinho, se “pexam”, pois ficou apertado. Pede que faça uma abertura lá para poder o pessoal andar 

mais tranquilo. Comenta sobre a sessão passada, onde o colega Antonio dirigiu a palavra a sua 

pessoa, e diz que não é que não goste, pois, na verdade, não está aqui para trabalhar contra 

ninguém, jamais irá fazer isso, até por que o prefeito Osvaldo é um grande amigo que tem. Faz quase 

trinta anos que está aqui, sua casa, quando começou, sempre disse que foi coisa que ele o ajudou a 

construir, então jamais seria contra ele. É contra, hoje, o prefeito que está, pois se tem alguma coisa 

errada, tem que chegar aqui, cobram deles, e têm que chegar e levar para ajudar ele. Deixa bem claro 

que jamais será contra ele, como o colega Antonio disse que o “vereadorzinho” só defendia o prato de 

comida. Diz que não é isso, e quando foi eleito, foi eleito com uma promessa: de trabalho e nada 
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mais. Diz que não foi para defender coisas que vêm acontecendo, e de coisas erradas. Diz que não 

podem deixar isso como exemplo para outras administrações. Quer deixar o esclarecimento bem 

certo, que se o prefeito tiver o direito, ele pode se inscrever, ele tem o direito dele, ele vai pagar as 

horas e vai ter as horas, pois o maquinário dele, na verdade, ele não pode trocar serviço, de jeito 

nenhum, com a prefeitura. Ressalta que nem as máquinas da prefeitura para ele, e nem as dele na 

estrada. Cita que se ir na Lei Orgânica não tem isso aí. Outra coisa que os colegas se referiram, que 

ele perdeu cinco hectares, ficou para fazer pedra, mas todos mundo sabe que, se ele doou todas 

essas pedras, foi por que ele quis. Diz que essa pedras são coisas a bem da comunidade, ele doou 

por que ele quis, o município até teria que comprar dele. Outra coisa que diz é que ele se beneficiou 

sim com essas pedras, pois quando foi feito esse asfalto, inclusive, ele colocou maquinário dele 

trabalhando. Lembra bem que ele colocou maquinário e ganhou com isso, certamente, se ele perdeu 

os cento e cinquenta mil, como foi falado, ele ganhou duzentos mil com isso aí, tranquilo, pois ele 

tinha máquinas trabalhando, ele vendeu as pedras para o asfalto, e foi uma coisa pela outra. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental 

para a vereadora Ionara de Fátima Nascimento Ferreira. Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, comunidade aqui presente, secretário de Agricultura, coordenador 

de limpeza, coordenador de mecânica, ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Começa agradecendo 

ao pessoal que compareceu ao segundo café colonial da Escola Macedo Beltrão. Em nome da 

diretora, professora Eliane, do presidente do CPM, seu Adenilson, do presidente do Conselho Escolar, 

seu Pedro, e do organizador, principalmente, professor Rodolfo, que correu para o café ser aquele 

sucesso. Em nome deles agradece a todos que lá compareceram, pois é só com a união de cada um 

que as comunidades crescem, e a escola, todo mundo sabe, tem alunos de todas as localidades do 

município, pois é a única escola de Ensino Médio. Em nome dessas pessoas, que fazem parte da 

direção da escola, hoje, seu muito obrigado, pois foi um sucesso. Fala sobre a reunião do COMDER, 

que foi feita na sua localidade, na última quinta-feira, parabeniza ao representante que ficou, seu 

Bento Pereira, por ter aceitado essa proposta e ter ficado responsável pelo Conselho Municipal da 

Agricultura, lá do Carovi. Seu muito obrigado, e parabeniza esse cidadão. Pede cascalhamento na 

estrada, e patrolamento, dos Reimann, pois tem a dona Marlene que lida com a bacia leiteira, esteve 

na casa deles, no último sábado, e aquela estrada está precária, e para o caminhão do leite entrar lá, 

fica bem ruim. Pede ao Executivo que mande patrolar e encascalhar aquela estrada. Pede também 

para a do seu Leoni, que precisa patrolamento e encascalhamento e lá no Passo do Tibúrcio, próximo 

a casa da dona Nora, precisa ser patrolado. Está bem ruim e está na hora de os maquinários 

chegarem até lá e fazer as entradas para os produtores, que merecem. Acha que está na hora de os 

representantes começarem cumprir o que foi prometido em campanha, pois tem promessas que 

valem por quatro anos, mas tem promessas que tem que ser urgente. Diz que falar em uma 

campanha é fácil, mas, depois cumprir, começa ficar difícil. Diz estar na hora de sua administração ver 

os compromissos que acertaram nas comunidades, e começar fazer o que a pessoa está pedindo, 

pois os vereadores são os porta-vozes das comunidades. Diz que sua comunidade é grande, os 

demais vereadores pegaram voto lá, e sabe que cobram bastante deles. Acha que está na hora da 
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administração “sentar”, chamar os vereadores ver o que foi prometido para a comunidade. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem 

presentes, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente faz um pedido de serviço para 

a estrada do Rincão dos Palharini, faz horas que não descem lá, precisa, pois tem lugares precários e 

a comunidade lhe pediu, e que o secretário chegue lá. Diz que se queixaram que algumas localidades 

já receberam duas ou três visitas e eles uma. Deixa os parabéns a rádio AM, de Santiago, que mês 

passado fez sessenta e seis anos, e para quem é “crioulo” dessa terra, mora há muitos anos, até vir o 

telefone, em oitenta e sete, era o único meio de comunicação que tínhamos. Cita que não tinha 

telefone, o transporte era precário e, hoje, temos “um céu aberto”, mas ela foi muito importante para o 

nosso desenvolvimento das notícias da região. Voltando um pouquinho a sessão passada, diz ter 

algumas queixas, e voltando ao assunto do prefeito, sobre o maquinário em sua propriedade, alguns 

produtores que doaram pedras, às vezes, fazem pedidos de empedramento em alguns trechos dentro 

de sua propriedade, o que acha correto fazer, e, às vezes, não é feito. Cita ter produtor que doou 

pedra para o município, nessa gestão, e a gestão passada, também deixou a desejar, mas faz quatro 

meses que pediu para fazer, não dá duas cargas, e nada. Frisa que aí que chega a questão do 

prefeito, e acha que o prefeito primeiro tem que olhar no interior, para depois fazer na sua 

propriedade. Diz pensar assim. Cita que teve muitas queixas, essa semana, sobre isso, e que o 

prefeito primeiro faça para os demais produtores, os interiores que estão faltando, bastante serviço 

para fazer, para depois fazer em sua propriedade. Diz não ter nada contra fazer, e acha que ninguém 

aqui está criticando a pessoa Osvaldo Froner, prefeito municipal, estão criticando a gestão, as falhas 

que acontecem é na gestão, não são pessoais. Cita que o colega “Manjolo” falou, ele é nosso prefeito, 

e tem que fazer para todo mundo, e, às vezes, faz primeiro para ele, para depois para os outros. Diz 

ser complicado. Diz ao colega Dilcione, que ficou lisonjeado com o colega ter pedido para fazer uma 

planilha de trabalho. Diz que, sobre as organizações, estava se referindo a Secretaria de Obras, da 

qual faz parte. Ressalta ao colega, que os mesmos têm gente competente para dar a cartilha, talvez 

não estejam ouvindo as pessoas certas, mas para fazer um bom trabalho, têm condições de fazer, e 

tem pessoas certas dentro do partido e não precisam pedir a sua pessoa, mas, se precisar, está às 

ordens. Pergunta ao secretário Tiago onde está a nossa calcareadeira. Fala que estiveram 

conversando hoje, alguns produtores lhe ligaram hoje, e diz que ela vai a leilão. Diz que, se vai 

comprar uma nova, que se agilize, pois tem produtor pedindo para passar calcário, e não temos. Diz 

não saber se vão pedir emprestada, só que tem pedido de calcário e o secretário não está atendendo. 

Fala que precisam uma atenção especial nessa parte e um resultado para quando vai chegar essa 

calcareadeira nova e se, realmente, vai chegar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 

01 (um) minuto de seu tempo regimental para a vereadora Ionara de Fátima Nascimento 

Ferreira. Cumprimenta o senhor presidente, vereadores, vereadoras, munícipes, dona Neli, seu 

Cecito, secretário, colegas presentes, seu boa noite. De primeira mão, estende um abraço ao Tiago, 

que está de aniversário hoje, os parabéns, e para o colega Antonio Jardim, que fez dia treze, também, 

aceite os parabéns, com muita saúde, muitas felicidades, e que a vida seja de alegria. Deseja boas 
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melhoras, boas vindas ao presidente, esteve um pouco “amolado”, mas já está bem, e uma boa saúde 

a ele. Não cansa de parabenizar ao pessoal do DEMAC, que tem feito um belo trabalho na sua 

comunidade, hoje terminaram de cercar o poço, que estava “a céu aberto”, como se diz, o poço 

artesiano, correndo o risco de quebrar. Diz ser um bom serviço que estão fazendo e que continuem 

assim. Diz ao colega “Miro” que quer parabenizar a comunidade do Carovi pelo café colonial, e em 

nome do colega parabeniza a todos de lá, estava muito bom o café, uma festa maravilhosa, e é um 

lugar aonde vão para conversar, para brincar e comer, que é o melhor da festa. Ontem, ao meio-dia, 

ali no Recantu´s, foi almoçar e encontrou com o gerente do Banrisul, de Santiago, e conversando com 

ele pediu e falou que estavam pedindo uma agência aqui na cidade e ele lhe deixou entender que não 

está muito para uma agência, mas que vai melhorar bastante aqui. Frisa que ele quer vir aqui na 

câmara à hora que os vereadores tiverem, ele pediu os dias e as horas para vir aqui, se colocando a 

disposição para o que precisar falar com ele, deixou cartão, mas acha que agência não, pois ele, bem 

dizer, lhe disse que não daria. Diz ter falado do dinheiro que, às vezes, falta no feriado e fim de 

semana, e ele disse que por questão de segurança o banco não deve ficar com muito dinheiro. 

Agradece a ele pelo almoço, até ele pagou, ficou muito feliz, pois recebeu esse almoço “de graça”, do 

senhor Valdir Moura de Mota, e ele quer “aparecer” aqui na câmara, pediu para dizer que, se os 

vereadores quiserem, ele vai chegar até aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

vereadoras. Cumprimentando o amigo e secretário de Agricultura do município, cumprimenta a todos. 

Cumprimenta os ouvintes da 87.9, que estão ouvindo seus vereadores, suas comunidades, escutando 

seus defensores. Diz que teve o prazer, desde ontem, de andar no interior, com o prefeito e o vice-

prefeito municipal, o qual o vice-prefeito é do Partido dos Trabalhadores, da coligação, a qual diz estar 

andando muito bem, juntamente com o vice-prefeito e com o prefeito Froner. Estiveram na 

comunidade do Entre Rios, verificando o encascalhamento dos trechos precários no Passo dos Brum, 

também lá para o seu Roque, seu “Nenê”, que há muitos anos não se tinha uma pedra. Diz que na 

comunidade do Entre Rios está sendo feito, estão seguindo até a 377 e vão ao distrito de Progresso. 

Cita que os produtores também estão muito felizes, e querem seguir fazendo todas as comunidades 

do interior, ande conversavam, na estrada, que irão ao Inhacapetum e vão fazer todas as entradas, 

diz ao colega “Manjolo”, dos assentamentos, das nossas famílias. Solicitou, pois o amigo Ciro pede, 

patrolamento da entrada da casa dele, no 14 de Julho, mas pretendem fazer para todos, se Deus 

quiser o tempo estará colaborando, em vista fazendo falta uma chuva para as pastagens e para o 

trigo, mas, enquanto isso, o maquinário está trabalhando. Destaca que foi doada uma pedra muito boa 

para a comunidade, estão indo longe as pedreiras, e querem encascalhar aqui para a professora que 

dá aula no Santa Rita. Querem encascalhar trechos, como no Rincão dos Palharini, que estiveram 

verificando. Irão fazer na entrada dos Reimann, diz ao colega “Miro” que, realmente, precisa mesmo 

de encascalhamento e patrolamento. Portanto, diz que fizeram uma curva muito perigosa, que dava 

acesso ao distrito de Progresso, passando pelo seu Sinval Lima, naquela ponte perto do finado 

Oneron e do seu Décio Vieira, uma curva muito perigosa e foi feito encascalhamento, que ficou com 

condições de trafegabilidade ali, seguindo ao distrito de Progresso. Diz às famílias e às comunidades 

do interior, que está sendo feito, e ao longo do andar irão fazendo e vão concluir todos os serviços 
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nas comunidades, tenham certeza disso que será feito. Diz ter certeza que a administração quer fazer 

o melhor pela comunidade do interior, e vão fazer para todos. Faz convite, em nome do vice-prefeito, 

que quarta-feira que vem, estará aqui em Capão do Cipó, especialmente no assentamento Nova 

Esperança, o deputado Marcon, a partir das nove horas, e convida simpatizantes, amigos que 

queiram ir lá receber o deputado Marcon, estará lá no assentamento Nova Esperança, no salão da 

comunidade. Está convidando, em nome do vice-prefeito e do Partido dos Trabalhadores, a qual têm 

a coligação juntos, e não poderia deixar diferente. Convida os colegas vereadores que queiram se 

fazer presentes lá, especialmente sua bancada, para prestigiar o deputado Marcon, que estará na 

quarta-feira, a partir das nove horas, no assentamento Nova Esperança. Gostaria de falar um 

pouquinho sobre o café colonial, do nosso Carovi. Não pode se fazer presente, pois acontecia uma 

grande festa no Entre Rios, uma brincadeira da gurizada, que foi um sucesso muito grande, dois dias 

de festa, iniciando sábado a tarde, tornou até o domingo, muitas pessoas, muita gente, os 

organizadores estão de parabéns, mesmo com a garoa, pela parte da manhã, e depois seguiu o frio, 

mas lá estava a comunidade, amigos das comunidades, até mesmo aqui de Capão do Cipó, e tantas 

outras festa que aconteceram no município, não pode se fazer presente, pois não poderia ser 

diferente de ficar na comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, 

colegas vereadores, funcionários dessa Casa. Em nome do seu Cecito e do secretário Tiago, 

cumprimenta os demais presentes, e ouvintes da 87.9. Começa parabenizando seu colega de 

bancada, o Tiago, pelo seu aniversário, que Deus continue o abençoando junto com a sua família, e, 

também, o colega Antonio, pela passagem do aniversário, que Deus possa o estar abençoando 

sempre. Pede, pois esteve conversando com os moradores das casinhas populares, e eles lhe 

pediram, e até não acredita que seja dali que estão colocando venenos para os cachorros, e até 

mesmo bilhetes, por baixo das portas, para quem tem cachorro. Acha que tem que respeitar quem 

tem, claro que não nos pátios uns dos outros, mas que bom que todo mundo viva em união ali, pois 

uma casinha do lado da outra até fica constrangedor os moradores com “diz-que-diz-que” por causa 

de cachorro. Pede que se conscientizem e se tenha respeito uns com os outros ali. Hoje quando foi 

procurada ficou chateada, na nossa cidade, morando um do lado do outro e não se respeitar, por 

favor. Pede que tenha conscientização e que não venha mais acontecer isso em nossa cidade. 

Parabeniza ao seu Cecito pela limpeza da Praça, pois quando tem que falar, é cobrada pelas pessoas 

e tem que falar aqui, e hoje, parabeniza o Serginho, que pode ver o trabalho dele ali, ele limpando de 

Ki-boa, tentando fazer o melhor ali no banheiro. Diz que o Serginho está de parabéns por tentar 

melhorar a limpeza dos nossos banheiros da Praça, pois fica até chato chegar uma pessoa no nosso 

município, de fora, e ver como estava. Diz que bom, e que graças a Deus dá para parabenizar pela 

limpeza do banheiro. Parabeniza toda a direção da escola do Macedo pelo excelente café colonial, 

todos de parabéns, direção, CPM e todos de lá. Não poderia deixar de falar do programa do Serginho, 

que bom que ele entrou em contato, logo após a gestão, com o Algeu Disconzi, para pedir que viesse. 

Diz ao colega Dilcione, que até pode não vir, mas têm que insistir e ir até o fim, assim como com os 

brigadianos, que têm que tentar e batalhar para que venha uma agência sim, e através do Serginho, 

do programa, quem escutou domingo o Algeu falou e deixou bem claro que estão indo, os vereadores 
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e o prefeito, amanhã em Porto Alegre, mas foi através do Serginho, que deu o primeiro passo. Acha 

que tem que parabenizar quando as coisas acontecem, pelo melhor. Volta pedir, ali nas casinhas 

populares, as pedras, e aqui nas casinhas da Osvaldo Aranha, no final, também pedra. Parabeniza ao 

Tiago Tisott, e sua equipe, pela limpeza da cidade, continue sempre fazendo da melhor forma 

possível, pois quem merece é a nossa comunidade. Reforça o pedido do colega Tiago, sobre as 

pedras no Rincão dos Palharini, as pessoas lhe ligaram, foi até lá, realmente está precisando, e a 

hora que der entrem lá. Volta pedir no Passo da Areia, também, que está precisando, e a dona Nora 

também, toda aquela estrada que vai a dona Nora está péssima. Volta, mais uma vez, pedir da 

monitora. Como foi ao Carovi, foi um pedido dos pais lá, para o Jardim da Escola Macedo, que é uma 

extensão do Julio Biasi. Diz que se não tem como, que bote um estagiário lá cuidar aquelas crianças 

na chegada e na hora do recreio. Diz ser muito importante e os pais vão agradecer. 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, colegas vereadores, colegas vereadoras, coordenador de limpeza, senhor 

Cecito, e esposa, secretário de Agricultura, coordenador e chefe de oficina, “Cavalinho”, sua afilhada 

Duda, o Alcindo, funcionários dessa Casa, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Em primeiro 

lugar gostaria de agradecer a Deus, por, novamente, estar com saúde, porque passou por momentos 

difíceis e está aqui, novamente, com a comunidade, com os vereadores e vereadoras defendendo a 

comunidade. Gostaria de agradecer a todos os funcionários dessa Casa, ao doutor Paulo, a seus 

amigos e amigas, ao Posto de Saúde do município, enfim a todas as pessoas que ligaram, que lhe 

deram apoio nesse momento difícil, que sabe que, como ser humano, precisou de todos. De coração, 

fica o agradecimento a todos, em seu nome, vereador Diego Nascimento, pela ajuda e pelo carinho 

que todos têm por sua pessoa. Diz que só tem é que agradecer a Deus por ter essas pessoas, por se 

preocuparem com sua pessoa. Também gostaria de começar nessa Casa, falando que andando pelo 

município depois de estar uns dias afastado, mas tem que continuar os trabalhos como sempre fez, 

que foi de fiscalizar, que é um dever seu de fiscalizar. Gostaria de dizer ao seu Cecito, em nome dele, 

que é o coordenador de limpeza, e em nome da comunidade de Capão do Cipó, e das localidades do 

município, começando por sua pessoa, por sua equipe e seus funcionários, que começaram em 

Rincão dos Vargas e foram até Carovi, e de Carovi foram até a divisa de Tupantuba, foram feitas 

todas aquelas roçadas, que fazia tempo que não tinha sido feito, e foi feito agora com muito trabalho 

de dias ali, mas o que é importante é que ficou bem feito. Na Praça do município também ficou limpa, 

estavam reclamando bastante que estava suja, mas as equipes que trabalharam deixaram limpa a 

Praça. Refere-se ao colega Tiago Tisott, e diz que essa parceria da Secretaria da Agricultura, 

juntamente com seu Cecito e a Secretaria de Obras, essa limpeza que fizeram na cidade, todo mundo 

comentou durante esse serviço, que foi feito durante o período desse serviço. Diz que ficou bonito, ao 

Tiago, bonito mesmo, quem ganha é a comunidade, a comunidade fica faceira, é o que realmente 

importa, e esse serviço tem que ser sempre feito pelo município. Mais uma vez deixa seu 

agradecimento, como vereador da comunidade de Capão de Cipó. Também se refere ao seu colega 

Antonio e diz que esteve no Entre Rios nesse dia, verificando os trabalhos que foram feitos e estão 

sendo feitos ainda, e o pessoal da Secretaria de Obras, que estão fazendo patrolamento e 
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encascalhamento lá na localidade de Rincão do Entre Rios, estão de parabéns. Parabeniza aos 

funcionários, pois sem os funcionários públicos nada acontece no município. Fica o agradecimento a 

eles, e as pessoas que estão lá doando as pedras para serem colocadas naquela localidade. Diz que 

isso é algo que tem que ser agradecido por essas pessoas que realmente olham pelo outros seres 

humanos, e não estão olhando por partido político. Fala e refere-se ao colega Tiago, e diz que há 

muitos comentários de seu trabalho e sua Secretaria da Agricultura, que está de parabéns, todas as 

pessoas comentando de seu trabalho, do jeito que está sendo “tocado”, do jeito que está sendo feito 

de “pulso firme” a Secretaria de Agricultura. Comenta que foi na localidade do Rincão dos Palharini e 

concorda com seus colegas que tem que ser feito um patrolamento naquela estrada, e também no 

Passo do Tibúrcio e no Capão da Batalha, também precisa de uma roçada. Refere-se ao senhor 

Cecito e diz saber que o mesmo fará aquele serviço do Gumercindo Saraiva, e aquele bueiro também 

de Capão da Batalha. Diz que tem outro bueiro descendo quem vai até o Beto Dani, em uma 

“canhada”, tem que ser feito um bueiro ali, o mais rápido possível, que a equipe das Obras possa 

fazer para a comunidade de Carovi. Diz que esteve presente no dia de ontem, à tarde, no município 

de Unistalda, onde ganhou o convite do presidente da Câmara de Vereadores de Unistalda, 

juntamente com o secretário e lá com o prefeito Ribeiro, do Partido do PP, e do Tribunal de Contas, 

para se fazer presente naquela Sessão Solene em homenagem ao senhor Cássio Peixoto. Então, fica 

o agradecimento em nome do prefeito e do presidente do Tribunal de Contas, que lhe convidou para 

se fazer presente lá naquele município. E no dia de hoje diz que se fez presente na URI Campus de 

Santiago, defendendo e conversando sobre a Consulta Popular, que é nos dias primeiro, dois e três 

de agosto no município, depois eles virão aqui explicar direito como vai funcionar essa votação das 

demandas, para a comunidade votar e escolher, realmente, aquilo que a comunidade precisa para vir 

os orçamentos de 2017 e 2018. Fala e refere-se ao colega Tiago, lhe dando parabéns pelo seu 

aniversário, que tenhas muita paz e saúde. Também se refere ao colega Antonio lhe desejando muita 

saúde, para vocês e suas famílias. Também pede uma Moção em seu nome, dos colegas vereadores 

e das colegas para a Rádio Santiago, que completou seus sessenta e cinco anos de idade, por isso 

deixa aqui esse pedido de Moção, em nome dos Vereadores. Seu muito obrigado e que Deus 

abençoe a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente reassume os trabalhos 

da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): A vereadora fica 

com 07 (sete) minutos, pois recebeu 01 (um) minuto do vereador Olmiro Clademir Rodrigues 

Brum, e mais 01 (um) minuto do vereador Dilcione Silveira de Oliveira. Cumprimenta senhor 

presidente, colega vereadora, os colegas vereadores, o Tiago secretário de Agricultura, o 

coordenador de limpeza seu Cecito, o “Cavalinho” ali, aos demais aqui presentes, os funcionários 

dessa Casa e os ouvintes da 87.9. Diz que começará parabenizando o colega Tiago, que está de 

aniversário nesse dia de hoje, o colega Antonio que também esteve de aniversário, seu irmão o 

“Alemão”, no dia de ontem, o Neomir Alcântara, o Rafael Charão o “Gordinho”, que foi dia dezesseis, 

o Amauri Brum, que foi no dia de ontem, diz ter estado lá no meio-dia, onde teve um belo churrasco 

que estava ótimo. Agradece ao convite e os demais aniversariantes, e também sua comadre Daniela 

Sarturi, a Dani lá da Agrofel, que também estava de aniversário. Diz que gostaria de parabenizar a 

todos, e que Deus abençoe. Fala que a Secretaria da Saúde pediu que, através de sua pessoa, fosse 
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avisado que a doutora Meriela já se capacitou para o grupo de Tabagismo, e pediu para as pessoas 

que querem participar desses grupos que liguem para se inscrever, para elas poderem montar os 

grupos, para começar já de imediato o grupo de Tabagismo que estava faltando no município, para 

dar continuidade ao trabalho do doutor Franklin, que estava antes, e até pediu para quem quiser mais 

informações ligar no número (3611-1039) lá do Posto de Saúde, que daí será passada as 

informações. Refere-se ao colega Tiago e diz que gostaria de fazer um agradecimento a ele, pelo belo 

trabalho, pela iniciativa que o senhor fez, juntamente com sua equipe, juntamente com a Secretaria de 

Obras, que todos sabem que a Secretaria de Obras está trabalhando no interior e o senhor fez um 

excelente trabalho, fazendo a ação de limpeza na cidade, que foi um belo trabalho. Diz que já tinha 

feito o pedido nessa Casa, estava aguardando e, graças a Deus, conversando com as pessoas 

percebeu que eles ficaram bem satisfeitos mesmo. Refere-se novamente ao colega Tiago, e diz que 

pode ter certeza que você está sendo bem elogiado por todos e pode ter certeza que seu Alacir, de lá, 

está bem contente, porque está sendo bem representado pelo senhor Tiago Tisott. Sobre a festa de 

domingo diz que quer falar um pouquinho da festa da Igreja Santo Antonio, fala que foi uma pena que 

a comunidade não participou muito, era juntamente com o Sicredi, estava ótimo o churrasco, foi uma 

bela organização, pena que a comunidade não participou desse evento, que era muito importante. 

Cita que de tarde teve jogos de canastra, inclusive diz que ficou na final, (risos) que não terminaram o 

jogo, mas que ficou na final, mas que tudo bem. Diz que foi seu cunhado Titão, (risos) que não quis 

terminar o jogo lá. Fala que vai falar um pouquinho sobre seu Cecito, também sobre as roçadas, e diz 

ter feito umas visitas lá no Carovi, para olhar o trabalho deles e refere-se ao senhor Cecito e o 

parabeniza pelo trabalho. Diz que eles começaram no Rincão dos Vargas, lá na ponte do Rosário, lá 

nas estradas do senhor Antenor, e no Carovi na estrada do Camaquã, na divisa de Tupantuba, um 

belo trabalho mesmo, pelo senhor e sua equipe, seu Cecito foi um trabalho que, às vezes, as pessoas 

até não sabiam e ficavam comentando cadê a equipe do seu Cecito, mas seu Cecito pode ter certeza 

que tava trabalhando mesmo. Então, se os colegas querem verificar as roçadas, foi um trabalho muito 

importante eles roçarem lá.   Conversando com o pessoal, eles ficaram bem satisfeitos, só estão 

aguardando agora os galhos que foram jogados nos barrancos, e conversando com o secretário de 

Obras ele disse que vai ir uma equipe lá para terminar o trabalho das estradas e retirar os galhos. 

Aproveitando que nessas visitas que fez naquele lugar, conversou com o senhor Bento Pereira que 

pediu para o secretário de Obras, senhor Jaques, para fazer a entrada de sua propriedade, que está 

de difícil acesso para sair de lá de sua propriedade. Refere-se ao colega “Miro” e diz que foi feita a 

limpeza lá do Monumento do Gumercindo Saraiva, foi feito no dia de ontem, desculpa dia de hoje, foi 

feita as roçadas, as pinturas lá, tem mais coisas, e pode ter certeza que seu pedido será atendido por 

seu Cecito e também pelo secretário de Obras, que vai continuar fazendo. Diz que seu Cecito já pediu 

para que fosse feito agradecimento, em seu nome, para sua equipe de trabalho, que trabalham 

incansavelmente todos os dias, juntamente com ele, pelo belo trabalho que fizeram, pelo 

companheirismo, pelo trabalho em equipe, ele agradece aos funcionários, ao “Renatinho”, que é o 

Renato Gomes, ao Marcos, que é o “Marcão”, ao Elisandro e ao Douglas, popular “Pé de Pano”, 

agradece pelo trabalho e companheirismo que eles tiveram durante esses dias que estiveram no 

interior, com as roçadas e as limpezas. Quer também parabenizar a Escola Chico Mendes, pelo 
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trabalho que estão fazendo com as crianças, que conversando com a diretora a Leandra, ela passou 

que estão fazendo um trabalho muito importante, juntamente com os pais, com plantação de árvores e 

mudas que o colega “Miro” doou lá para a escola. Fala ao colega “Miro”, referindo ao colega como 

uma pergunta, o qual faz gesto de positivo. Prossegue dizendo que o colega “Miro” doou lá para a 

escola e eles estão fazendo um belo trabalho. Diz que quer deixar um convite para reunião, sexta-

feira, para os pais que quiserem, é as dezessete horas e trinta minutos, no Ginásio, para colocar os 

filhos na escolinha, que já foi contratado um professor para quem quiser colocar os filhos na escolinha 

de futebol, eles já têm contratado um professor e vai ter reunião. Diz que era o que tinha para esse dia 

e que volta na terça-feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de 

seu tempo regimental para o vereador Luiz Ozório Gomes Manente. Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, secretário, e os munícipes que honram com sua 

presença aqui mais uma vez, e em especial a 87.9.  Deseja um bom retorno ao senhor presidente, 

porque diz saber que problema de saúde nunca é fácil, se é problema de saúde sempre tem que ser 

cuidado com carinho da saúde. Até já espichando o assunto refere-se ao colega “Miro”, pedindo 

desculpas, escusas por não ter participado do Café Colonial, que tanto gostaria de ter ido, por 

também motivo de saúde, diz estar medicado, que está aqui com injeção, no dia de hoje, e que 

quando lhe dá enxaqueca não é fácil, e vem dias que está com esse problema. Então, um bom 

retorno para ti, referindo-se ao colega Diego, que continue fazendo esse trabalho de bom presidente, 

como o senhor está fazendo esse mandato. Gostaria de dizer também ao colega Tiago Rosado, 

parabenizá-lo por essa data de aniversário, no dia de hoje, e parabenizando ele parabeniza todos os 

aniversariantes do mês de julho. A limpeza então, parabéns aos que fizeram a limpeza, aos 

funcionários, mas diz assim que é uma obrigação da administração de fazer, e que cobrava a limpeza 

da Praça, porque a Praça era um espelho para todos, mas agora, se Deus quiser, que continuem 

fazendo as limpezas e irá continuar sendo para vereadores e visitantes que chegam. Foi um bom 

trabalho, mas diz achar que faz parte da administração, e dentro do mais que possam sempre ir 

falando com vizinho, com o amigo, que não joguem lixo nas ruas, que joguem lixo no local certo, no 

cestinho, o caminhão passa e os restos vegetais, que há poucos dias tiraram das ruas, parece que já 

está tendo de novo. Pede que o pessoal espere, dentro do pátio, até ter uma oportunidade, do 

Executivo dizer tal dia vão fazer recolhimento, de novo, dos retos de vegetais e lixos, e daí sim coloca 

na frente das casas para serem levados, mas se deixar todos os dias, esse processo de limpeza, que 

o Executivo espiche, que fique assim, que interligue, ou seja, de um espaço tipo se tiver que limpar  

semana que vem, que limpe, mas quando tiver tudo organizadinho que seja então de quinze em 

quinze dias, ou uma vez por mês, mas que limpe, que se mantenha a cidade limpa. Estradas dos 

Palharini, já foram pedidas aqui, diz retornar a falar aqui sobre as estradas dos Palharini, até acha que 

os Palharini arrumaram o carrinho emprestado com o Dilcione, porque taparam, botaram pedras onde 

não podiam passar, e terra, tiveram que aterrar uns pedaços, porque não passavam. Diz acha que foi 

teu carrinho, referindo-se ao colega Dilcione (risos), e também a estrada do Passo do Cardinal, 

descendo aqui da cidade até quem vai ao Carovi, está muito ruim mesmo, queria que o Executivo, 

com a Secretária de Obras, olhasse com carinho e fizesse essa estrada para que tenha melhor 
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trafegabilidade de todos os munícipes. Também quer aqui parabenizar os agraciados no Expresso 

Ilustrado, de Santiago, com o título de “Homens Influentes”, da região, entre os quais aqui de Capão 

do Cipó tiveram e diz que pode nomear aqui os senhores Serafim Rosado e Odilon Rosado, que 

foram lá e foram agraciados com esse título, parabéns a esses ilustres cidadãos do município. Sobre 

a matança de animais, faz tempo que tem isso aí, e diz assim que tem a Secretaria do Meio Ambiente 

do município, da qual lá esta trabalhando, mas até agora matam animais e fazem isso ou aquilo e 

nada chegou até lá. Então, por isso pede a essas pessoas lesadas, aos munícipes, que cheguem até 

lá comunique, daí alguma providência será tomada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

voltando a essa Tribuna, primeiramente, agradece aos colegas e aos munícipes amigos que lhe 

ligaram hoje para lhe desejar felicitações pela passagem de mais um aniversário. Deixa o seu muito 

obrigado. Parabeniza o seu colega Antonio e deseja um bom retorno ao presidente. Parabeniza 

também o seu colega “Miro” pelo café colonial, que o mesmo diz estar excelente, e parabeniza 

também pela organização do evento. Ressalta que o município é totalmente agrícola e que agora não 

chove, que estão com problemas de pastagens, trigo e que tiveram um verão acima da média, que o 

inverno está “desenhando” ser muito crítico, mas que esperam que volte a chuva, por que o mesmo 

diz não terem pastagens, nem trigo e que a situação está ficando precária. Comenta que sobre a 

Praça o mesmo espera que a administração compre um aspirador ou um assoprador, que tinham e 

que foi queimado e que até agora não foi comprado, mas que esperam que tomem providência 

porque facilita bastante o serviço do funcionário. Cita também sobre outra coisa que está fazendo falta 

nessa gestão, e que o secretário Jaques lhe disse que o mesmo ia trabalhar e esperou, que é o rolo 

compactador que está quebrado, que não tem condições de uso e que precisam, porque faz muita 

falta nas estradas do interior, principalmente nas colocações de pedra. Deseja uma boa semana a 

todos e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 

SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Ressalta que volta a essa tribuna para fazer um 

convite para dia vinte e seis, Dia dos Avós, uma promoção da Assistência Social e o CRAS, que será 

quinta-feira, ali no CTG Gumercindo Saraiva, com várias atrações, brincadeiras, palestras. Cita que 

vai haver um chá, a partir das treze horas e trinta minutos. Comenta, novamente, que todos os avós 

estão convidados e que o mesmo “ficou fora dessa”, porque o mesmo diz não ser vovô e que quer 

receber um convite especial. Agradece também o secretário de Obras, que concluiu o serviço lá na 

comunidade do mesmo, que tinha ficado ali do CTG de Areias até o Inhacapetum. Comenta que agora 

à tarde os mesmos foram no Rincão dos Vargas e que aquela estrada está pronta, ficou muito boa e 

agradece ao mesmo. Ressalta ao Cecito que o mesmo acha que o trabalho de limpeza dos pátios e 

da cidade ficou muito bonita, ficou boa e quer pedir a colaboração dos munícipes que cuidem da sua 

cidade. Fala ao seu colega Jairo, e que Meio Ambiente é onde vivemos e que nosso pátio é o nosso 

meio ambiente. Pede que então cuide do pátio e fazer esse trabalho de limpeza e cuidar, que assim 

possa a cidade ficar mais bonita. Ressalta voltar terça-feira e deseja uma boa semana a todos, e que 

todos fiquem com Deus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Quer se associar aos votos de parabéns a rádio Santiago, e dizer 

que a mesma recebeu um baita presente, que o Ministério das Comunicações aprovou que transfiram 
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de AM para FM, e que então já estão lidando com esse processo e que logo logo a rádio Santiago vai 

ser FM. Comenta a seu colega Antonio que o mesmo tem que vir aqui na Tribuna falar sobre o 

assunto da sessão passada, que o mesmo tinha pedido para o coordenador do DEMAC, o Jair, para 

trazer documentos que o mesmo precisava. Comenta ao mesmo que não tem problema e que tem 

sua vida limpa e que sabe que os documentos que o mesmo pediu é referente à sua pessoa, que 

sabe que foi uma “armação”, no passado, que fizeram contra o mesmo, sobre o desvio de rede de 

água, e que o mesmo fala aqui abertamente porque todo mundo sabe o que aconteceu. Fala que o 

mesmo deve pedir ao Jair, seu colega Jair, para trazer outros documentos que o mesmo tem 

guardado com ele, sobre o receituário do Posto de Saúde, quando a mulher do mesmo trabalhava lá 

na gestão do senhor Froner, na gestão passada. Então, o mesmo diz assim, que quando se fala de 

alguém pode saber como o mesmo disse assim para os mesmos referindo-se ao mesmo e ao 

“Manjolo”, e reafirma que tem tanta coisa para se falar nessa Tribuna, mas que o povo não merece 

ouvir, mas que se precisar o mesmo diz que volta aqui na sessão que vem e fala. Comenta sobre 

esse embate entre oposição, mais precisamente Jairo contra situação, reafirma que jamais os 

mesmos irão levar vantagem, e que esse duelo o seu colega Antonio irá ganhar, pois o mesmo tem 

seus cinco minutos, mais dois de liderança, e os seus três minutos, que usa no final, como líder de 

governo. Comenta então que a comunidade está aí esperando, e vamos ver no que vai dar. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: 

Quer reforçar o pedido, e pede a seus colegas, pois a mesma achou que era com relação à prefeitura 

pedir, mas tem que ser DAER, e então que possam fazer um pedido para o DAER para fazer um 

quebra-molas ali perto do “Preguinho”. Cita que vê a correria dos carros, de noite, no município, e 

antes que venha acontecer, pois já passou por problemas em família de acidente, e que sabem que é 

melhor prevenir do que as coisas acontecerem. Então, pede que possam pedir para o DAER uma 

licença para fazer aquele quebra-molas, porque estão dando “cavalinho de pau”, inclusive na esquina 

do seu Luis. Então, pede novamente que possam realizar um quebra-molas, porque é uma 

necessidade. Ressalta ao presidente que quer lhe dar as boas vindas e que Deus continue lhe 

abençoando, porque sabe, quem já passou por problema de saúde sabe, que não somos ninguém 

sem saúde, e que somos muito “galo” sem “cair nas mãos” de um hospital, e que caindo lá a coisa é 

complicada. Pede desculpa para o pessoal da coordenação da capela, que a mesma não pode se 

fazer presente, no domingo, por força maior. Pede ao presidente que querem ver uma possibilidade 

de começar a fazer sessão, a sessão dos mesmos, nas comunidades, a possibilidade, pois o pessoal 

está pedindo, e que a mesma acha que muitos munícipes gostariam. Então, pede que vejam se tem 

condição de começar a realizar nas comunidades. Deseja uma boa semana a todos e que todos 

fiquem com Deus e até a próxima terça. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ 

OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Ressalta ao presidente que volta nessa 

Tribuna pedir para o mesmo e para o seu colega Antonio, como líder de governo, que os mesmos 

fossem até o prefeito e pedissem os quebra-molas na 17 de Abril. Fala, tanto o mesmo como a sua 

colega Ionara, que batalharam tanto e pediram tanto para o Jaques, e que aquilo ali é um perigo, e 

que os mesmos estão vendo todos os dias o perigo que ocorre ali. Então, o mesmo gostaria que 

fizessem esse empenho e pedissem para isso ser solucionado. Comenta também sobre o quebra-
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molas do “Preguinho”, e que lá não tem como a prefeitura não fazer, porque lá foi a prefeitura que fez 

aquele asfalto, que então seria com a prefeitura mesmo fazer o quebra-molas, e que não foi o DAER 

que fez aquilo lá. Reafirma que pode ser através da prefeitura. Fala que o demais seria isso aí e 

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

VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Parabeniza o seu 

colega Tiago e o seu colega Antonio pela passagem de seus aniversários, que seu colega Tiago está 

de aniversário hoje e seu colega Antonio foi semana passada, e deixa os parabéns aos mesmos. 

Agradece o seu Cecito pela roçada que fez lá, e que já agradeceu semana passada, mas que hoje o 

mesmo quer agradecer, pois o mesmo se faz presente aqui, pela roçada que fez na estrada de 

Tupantuba, pela roçada que fez hoje no monumento do Gumercindo. Parabeniza então o seu Cecito e 

parabeniza a sua equipe também. Quer pedir uma carga de cascalho lá na entrada da Escola Chico 

Mendes, que também sabe que é uma escola do Estado, mas que depende do município. Então, pede 

que a administração coloque uma carga de cascalho lá e esparrame já, porque dia que chove fica 

muito ruim aquela entrada lá naquela escola, pois forma bastante barro. Pede, novamente aqui, a 

plainagem da quadra de areia da escola Macedo Beltrão, e que acha que está começando a cansar e 

que vai pedir pela última vez, e que se não puderem fazer que lhe avisem. 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: Quer fazer um convite que amanhã estará, as quatorze e 

trinta horas, em Porto Alegre, acompanhando o prefeito municipal, presidente dessa Casa, este 

vereador, vereador Tiago Rosado, vereadora Carini, para que, às quatorze horas, possam estar numa 

reunião lá marcada, pelo Algeu, da Casa Civil, para tratar assuntos sobre o Banrisul, para a melhoria 

para a cidade. Então, reafirma que amanhã estarão em Porto Alegre fazendo essa reivindicação, a 

partir das quatorze e trinta horas. Comunica que lá, pelo coordenador da água, que o seu Chico, a 

dona Vilma, pessoal ali do saudoso Jose Machado, que os mesmos irão receber água nas suas 

residências, e que, portanto, aquela água não chega até aquelas residências, lá da família Machado, 

ali no Entre Rios. Comenta que o coordenador lhe passou que também vai ser levantada a caixa de 

água lá no Entre Rios, para chegar a água até a dona Madalena, que também não tem água potável. 

Então, reafirma que isso é um trabalho da administração municipal. Comenta ao vereador Jairo sobre 

a questão de que, portanto, o mesmo não mencionou o nome do colega aqui, mas que se o “chapéu” 

lhe serviu que o mesmo faça um bom uso. Fala que não mencionou nome das pessoas aqui, porque o 

mesmo não falta com respeito. Comenta também que o mesmo não parece um vereador de dois ou 

três mandatos, sempre faltando com respeito com as pessoas, e acha que, por mais que os mesmos 

sejam adversários políticos, devem ter um respeito um pelo outro e que o mesmo o respeita como 

vereador, como cidadão, como munícipe de Capão do Cipó, mas que o colega falta muito com 

respeito com as pessoas e, até mesmo, consigo. Portanto, o mesmo reafirma que não mencionou o 

nome da esposa do vereador, do ex-candidato a vereador, Jair Oliveira, que o mesmo lhe disse que 

tem que lhe trazer provas da esposa do Jair, que trabalhou no Posto de Saúde, mas reafirma que não 

sabe o que aconteceu com a mesma e que muito menos quer saber, e que ficou sabendo pela boca 

do vereador. Fala ao vereador que, sinceramente, o mesmo deve ter mais coerência, mais ética, mais 

moralidade, que estão discutindo são as idéias aqui, e que lamenta muito quando o vereador vem 
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dizer que foi o mesmo que fez “gato”. Diz ao colega Jairo que o mesmo declarou aqui que foi o 

mesmo que fez “gato” na sua rede de água. Diz não ter falado isso do colega, e que o mesmo o 

perdoe, pois jamais viria aqui dizer o seu nome e não admite que o mesmo venha mencionar nome de 

pessoas aqui nessa Casa. Deixa o seu muito obrigado e diz voltar 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 e da matéria em pauta: CONVITE, da EMATER, para Dia de Campo, dia 

20 de julho de 2017, na AFUMCACI, das 13h00min às 17h00min. INDICAÇÃO 017/2017, dos 

vereadores Jairo de Lima Charão e Luiz Ozório Gomes Manente, ao prefeito municipal. Após o senhor 

presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 021/2017, do Poder 

Executivo que, “Autoriza o Município de Capão do Cipó, RS, a contratar em caráter temporário e 

emergencial 01 (um) auxiliar de cozinha e dá outras providências”, aprovado por 05 (cinco) votos a 

favor e 04 (quatro) votos contra. MENSAGEM ADITIVA Nº 001/2017, que “Altera disposições da Lei 

Municipal Nº 671 de 10 de julho de 2013 e dá outras providências”, aprovada por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 022/2017, do Poder Executivo que, “Altera disposições da Lei Municipal Nº 669 de 

10 de julho de 2013 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

024/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2017”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 001/2017, dos vereadores Jairo de Lima Charão e Luiz Ozório Gomes Manente, ao 

prefeito municipal, aprovado 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra. 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, 18 de julho de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


