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ATA N° 30 / 2017 (Ordinária) 
 

Aos 25 (vinte e cinco) 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 29/2017, da Sessão Ordinária do dia 18/07/2017, 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 OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

Cumprimenta a Mesa diretora, aos colegas vereadores, as vereadoras, a comunidade que assiste 

aqui, aos secretários, aos assessores do deputado Bianchini, ao coordenador de mecânica e aos 

ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Senhor Presidente, começando nesse dia de hoje, dando os 

parabéns pelo Dia do Colono e Motorista, que se transcorre nessa data, diz que se não fosse o 

colono, quem traria o sustento para as mesas, e o motorista que transporta. Então, por isso dá os 

parabéns, a todos pelo seu dia, colono não é somente aquele que está assentado, e sim todos que 

produzem, todos que trabalham na agricultura, são parabenizados pelo seu dia. Também nesse dia 

de hoje, diz que quer parabenizar seu sobrinho que está de aniversário, o Jeziel, e também o Enzo 

que fez aniversário semana passada, comemoração foi no domingo, agradece ao Rogério e a Ariele 

pelo convite e pela bela festa, que foi lá no salão da Escola Macedo Beltrão. Diz que gostaria de 

agradecer aqui ao secretário Tiago, pelo aplainamento da quadra de esporte, a quadra de areia que 

vai ser feita lá na escola, esse foi um pedido daquela comunidade e o secretário foi lá e concluiu. Pelo 

serviço que ele fez naquela comunidade, diz que agradece, porque são coisas simples que marcam a 

comunidade, então, era pedido que foi feito e por isso agradece ao secretário. Fala que também quer 

falar um pouquinho sobre a política, que estão vivendo nesses dias, diz que tem visto que existe uma 

roubalheira tremenda, não se escapa quase ninguém lá em Brasília, e agora “arrebenta” aqui no povo, 

agora veio o aumento dos impostos de combustível, aumento de tudo que é tributo, e o povo brasileiro 

tem que pagar. Então, o povo brasileiro não aguenta mais a carga tributária que está atingindo e, 

muitas vezes, se fica de “mãos atadas”, porque não tem o que fazer, mas fica aqui o repúdio, apesar 

de ser um município pequeno, mas aqui fica a manifestação de repúdio por causa dessas atitudes que 

esses governos têm tomado, roubam tudo que é do povo brasileiro e depois aumentam os impostos 

para cobrir os problemas. Diz que estão sendo liberadas, dia a dia, verbas para todos os deputados 

para votarem a favor do presidente. Acha que não adianta trocar o presidente, porque enquanto não 

trocar todo o Congresso, toda a “máfia” que tem lá em Brasília, não vai adiantar de nada, daí então 

não precisa liberar tanta verba, para depois não vir “estourar” no contribuinte. Mais uma vez deixa seu 

repúdio, porque também todos contribuem de uma forma ou de outra e agora vem toda essa carga 

tributária, tanto aumento, como o do combustível, que quando baixa o combustível os donos de posto 
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tem estoque e tem que ser esperado gastar tudo para poder baixar uns centavinhos, de quatro a cinco 

centavos, mas quando anunciou um aumento de combustível, antes de entrar em vigor, todos já estão 

pagando o aumento. Diz que isso é lamentável, porque daí ninguém tem estoque, não foi comprado 

com preço anteriormente. Então, por isso fica o repúdio e tem que haver manifestação, e que acredita 

que as coisas estão erradas. Seu muito obrigado, diz voltar em seu tempo de liderança. Agradece e 

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

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

presentes, secretários, ouvintes da Cipoense, funcionários dessa Casa, assessoria do Bianchini, seu 

boa noite a todos. Primeiramente diz que gostaria de parabenizar o Colono e o Motorista, 

principalmente para os que trabalham no setor totalmente agrícola, é a turma que mantém a 

economia, que mesmo com todos esses problemas dando é o colono, é o produtor rural e é o 

motorista que fazem o transporte dos alimentos para todo esse “Brasil velho”. Refere-se ao colega 

“Miro”, e diz só complementando, ainda bem que a justiça ainda é imparcial e vão liberar o preço do 

combustível, foi derrubado, não se sabe por quantos dias. Diz que seria bom se derrubassem e não 

se aumentassem novamente os valores dos combustíveis, isso aí está impactando os recursos de 

produção. Então, é complicado a situação em que se vive, falta de chuva, custos elevados, e quem 

paga a conta é sempre os mesmos. Fala que na última semana, junto com seus colegas vereadores e 

o prefeito, tiveram em uma reunião com o diretor do Banrisul, onde tiveram uma expectativa boa, 

melhor que se esperava, talvez não tão cedo uma agência, mas melhorias com certeza, o diretor Júlio 

prometeu e espera-se que ele cumpra sua palavra. Primeiramente, diz que será horário, a princípio, 

vai ser horário de agência normal, no mesmo horário de Santiago. Não sabe se irão conseguir, e a 

questão de falta de dinheiro no caixa eletrônico ele disse que essa parte é mais fácil de resolver, e 

estão tentando que algum comércio local, também faça um posto de atendimento do Banrisul, seria 

uma boa de ampliar um pouco essas opções, principalmente para quem trabalha só com Banrisul. 

Uma notícia boa, diz que hoje trabalhando lá no Rincão dos Palharini, a patrola apareceu, estava 

ruim, mas agora deram uma ajeitada, refere-se ao coordenador “Chico” e diz que se precisa de umas 

cargas de pedras. Também tem um pedido de um bueiro na frente da propriedade da dona Loreci e 

do seu Odilon Pereira, em uma canhada, eles pediram um bueiro, se tiverem condições de colocar 

seria bom por questão que está dando problema em uma lavoura lá. Diz que tem uma questão que 

vem pedindo e fala que não é contra funcionário pegar maquinário da prefeitura para fazer serviços 

particulares, mas diz que espera que seja em domingo ou fora de horários, que isso aí, para quem 

está esperando uma carginha de pedras, ou um aterro, ou quem sabe uma carga de areia, que seja 

em sábado, tem gente que convoca os funcionários para trabalhar, diz que não sabe se tem dinheiro 

para horas extras, de como está a situação, mas que espera que quando o funcionário usar o 

maquinário, para trabalhar na sua propriedade, ou que pague horas ou faça fora de horários em que 

não está sendo usado os equipamentos em outras propriedades. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

vereadores, vereadoras, os secretários aqui presentes, munícipes que estão aqui, boa noite a todos. 

Fala que começará parabenizando os aniversariantes da semana, sua colega Monica Zappe, agente 

de saúde, que fez aniversário ontem, deseja felicidades a ela, a sua sobrinha Luciana Martins, que fez 
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aniversário no dia de ontem, também parabeniza o Colono e o Motorista pelo seu dia, e dizer a eles 

que também se sente um pouco triste com essas barbaridades que estão acontecendo na país, como 

estavam falando sobre os preços de combustíveis e também de tudo isso. Cita que quem ainda teria 

que defender teria que ser os deputados, ficam fazendo piadas no facebook, dizendo que o artigo 5º 

da Constituição Federal foi modificado do direito de ir e vir, que agora dá apenas o direito de ir, que vir 

não tem como. Fala que o país do jeito que está quem poderia defender o povo ainda fazendo piadas, 

porque como palhaço ele ganha muito bem, para fazer piadas, e como brasileiro então são os 

palhaços que pagam para os outros fazerem a festa, e ainda se paga para eles rirem “da cara do 

povo”. Diz que acha que o colono ele produz aqui em Capão do Cipó, que é uma área bastante 

produtiva, chegam ao posto de gasolina e diesel, tem abastecer seus maquinários para produzirem 

para eles que só enxergam o mercado, acham que é tudo fácil, não sabem do dia a dia do povo, que 

anoitece e amanhece nas lavouras para produzir o alimento, ainda ficam fazendo “chacotas”, porque 

eles bem podiam defender e que tinha que pararem com isso, porque são eles que possuem o poder 

“lá em cima”. Refere-se ao colega Miro e diz que eles tinham que ouvir as suas vozes aqui, e todos 

tinham que dizer que as coisas não estão bem, tem que repudiar isso aí, porque quem tem 

maquinários e utiliza a gasolina para trabalhar o salário diminuiu, porque chega ao final do mês ou do 

final do ano, tem aquela despesa extra, o quanto o presidente gasta cem mil reais para convencer a 

população que a Reforma da Providência seria a saída para o país, seria pararem de roubar e 

devolver o dinheiro para os cofres públicos e tudo seria bem melhor. Fala que seria isso e que voltará 

em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Saúda o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que os 

prestigia, secretários, coordenador de estradas o amigo “Chico”. Em primeiro lugar quer falar de uma 

classe tão sofrida, que fala de sua pessoa, o colono, pois para se manter lá fora, lá em sua 

propriedade, estão pagando um preço muito caro. Diz que para se manter e tirar o sustento da terra 

estão passando por dificuldades, pois não têm apoio do governo federal, estadual e quando têm apoio 

do governo municipal, é muito pouco, ainda. Cita que, hoje, para se manter uma bacia leiteira, lá no 

interior, o pobre trabalhador não tem condições, mais de se manter na terra. Faz exemplo por si, sua 

família, sua irmã, que moram lá fora e produzem. Não é só de Câmara de Vereadores, é lá do interior 

e o “Chico” já conhece a propriedade lá. Parabeniza esses guerreiros, colonos e motoristas, data tão 

especial que temos que nos orgulhar, pois se não é os lá de fora produzir, ter o sustento, até mesmo 

para vender aqui na cidade, irá faltar produto aqui na cidade de Capão do Cipó. Parabeniza ao 

colono, ao motorista, a trabalhadora, pois, antigamente, se falava muito na “mulher do lar”, não existe 

mais, existe uma produtora rural que está lá fora, ajudando seu esposo, sua família, a tirar o sustento 

para dar aos seus filhos. Diz que a esposa do vereador “Miro” está lhe fazendo continência, 

certamente foi uma batalhadora na agricultura. Parabeniza todas as pessoas que vivem da 

agricultura, o colono e o motorista. Faz convite especial aos queridos avós do Capão do Cipó, todos 

os avós, pois amanhã acontece aqui no CTG o encontro do Dia dos Avós e todos estão convidados a 

vir participar. Avisa que passará ônibus nas localidades, nas estradas principais, e que venham, a 

partir da uma hora e trinta minutos, entre a Assistência Social, o CRAS, coordenadores, estão 

esperando, “de braços abertos”, os avós que venham participar desse chá. Tem certeza que vai ser 
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gostoso, quer se fazer presente amanhã, a partir da uma hora, para abraçar o que puder de avô, de 

vó, ali no CTG Gumercindo Saraiva. Estiveram, essa semana que passou, na capital do estado 

acompanhando o prefeito municipal, com a vereadora Carini, vereador Tiago e vereador Diego, 

tratando de vários assuntos, até mesmo com deputados estaduais. Visitaram o gabinete da deputada 

Silvana Covatti, também o do deputado Bianchini, o qual foram muito bem recebidos. Estiveram no 

Incra, revendo sérios problemas que têm que resolver. Na questão do Banrisul diz que é como o 

colega Tiago disse que não é para agora, mas vão esperar. Foram muito bem recebidos pelo diretor 

do banco, há interesse do município, da comunidade, e irá ficar “sentado” para esperar, pois foi muito 

pouca a vontade deles lá, mas foram muito bem tratados. Irão aguardar se alguma coisa vem para 

Capão do Cipó, pois é um trabalho que vêm fazendo. Diz que já enviaram contato, se Deus quiser, 

quer deixar bem claro que sua bancada, em nome do colega Diego, ao diretor, lá em Porto Alegre, do 

sistema de saúde. O vereador Diego faz um aparte: Diz que é o IPÊ. O vereador torna a palavra e 

diz que é do IPÊ, mencionando o senhor Giuliano que se faz presente, que é para os nossos 

funcionários. Certamente, diz que a deputada Silvana Covatti está agilizando lá, e têm contato com o 

Otomar Vivian, ex-deputado, ex-candidato, que irá os receber lá em Porto Alegre, para tratar deste 

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

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

secretário, público que se faz presente, ouvintes da 87.9, seu cordial boa noite a todos, e aos 

assessores do deputado Bianchini, que se fazem presentes. Parabeniza o colono e o motorista, que 

Deus esteja abençoando cada um deles. Parabeniza seu Jacinto Becker, popular seu “Jota Becker”, 

pela passagem do seu aniversário, ele e seu Zeferino, que Deus continue abençoando essas pessoas 

com as mais ricas bênçãos. Presta, como o colega Tiago falou, tiveram em Porto Alegre, e achou que 

foram bem, pois foi a primeira vez que está indo como vereadora, foram muito bem recepcionados, de 

manhã, pelos deputados do PMDB. Estiveram em uns quantos gabinetes, e do PDT, diz ao colega 

Jairo, que também estiveram pedindo e levando ofícios, em mãos, pois continuam na batalha com os 

efetivos da Brigada. Diz ao colega “Miro”, que estiveram na parte da tarde, depois da audiência do 

Banrisul, com o colega Tiago, conversar com o Felipe, que é assessor do Schirmer, onde os recebeu 

muito bem, e pediu, até diz ao colega “Miro” que tem ali e sabe que o mesmo é um batalhador, 

sempre pedindo, com os números e pede as pessoas que registrem suas ocorrências, pois eles 

trabalham com índices, com números, e nosso município aparece como um município que não tem 

roubo, nem ocorrência nenhuma. Diz ter os índices, o Felipe os passou, e diz ter para todos os 

colegas vereadores, que possam olhar, e para que conscientizem as pessoas, os munícipes, para que 

venham ali e registrem, se não aqui, em Santiago, pois vai aparecer como Capão do Cipó. Cita que 

uma das coisas que o Felipe os passou, juntamente com o colega Tiago, que o prefeito não tinha ido 

até então, de repente foi depois lá, falar com o Schirmer para os efetivos, mas ele os deu total 

esperança, que até o final do ano vai ter cinco efetivos sim. Diz que, apesar de que aparecem quatro 

efetivos, direto em Capão do Cipó, coisa que sabemos que tem horas que não tem nenhum. Diz que 

questionaram, com o Tiago, e ele disse que no papel está, e está ali, realmente, no papel, como se 

tivesse quatro efetivos certo, coisa que não é real. Acha que está na hora de se unir e pressionar. Vão 

esperar e se não vir esses cinco, irão batalhar para que venha. Do Banrisul diz acreditar que só em 
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mudar o horário e ter dinheiro no caixa, já é uma vantagem muito grande para nós, e se ele colocar 

um terminal no comércio, aqui em Capão do Cipó, também vai facilitar muito, até mesmo para 

pagamentos de boletos. Outra coisa que tiveram acesso, lá nos gabinetes, a recursos, e aquele dia 

até comentou com o prefeito, e gostaria de uma informação, na próxima sessão, se conseguiram 

cadastrar na Secretaria de Cultura e Turismo, estava faltando uns índices, que também tem consigo, 

que Capão do Cipó estava faltando. Irá cobrar, pois eram cobrados de, Deus o livre, perder recurso 

financeiro. Diz estarmos vivendo no meio de uma crise e imaginem perder quarenta mil reais. Acredita 

que não tenhamos perdido, pois o último prazo era no outro dia, e ainda comentou, quando estavam 

esperando o gerente do Banrisul, com o prefeito. Disse a ele que estava acabando o prazo e diz achar 

que ele já estava sabendo e que acredita que nós não tenhamos perdido, pois é um incentivo das 

academias popular, para a população. Pede ao Executivo que incentive o comércio local para fundar 

essas associações, pois hoje estava conversando com eles e eles lhe passaram que não 

conseguiram fundar a associação, e quem sabem tentem, nem que seja, um contador para eles, para 

formar essa associação, se unir e incentivar o comércio local com a associação. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente para fazer uso 

da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o presidente, em 

exercício, Mesa Diretora, colegas vereadoras, colegas, secretário de Administração “Giulianinho” e 

sua esposa, secretário do Meio Ambiente, coordenador de estradas “Chico”, coordenador de oficina, 

comunidade do Carovi, o Peralta representando o deputado Bianchini e seu amigo e companheiro, 

demais pessoas que se encontram no Plenário, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Começa 

comentando sobre a viagem, junto com a bancada do PMDB, onde estiveram presentes com o diretor 

do Banrisul, nosso gerente, onde, realmente, foram muito bem recebidos, foi dada atenção ao nosso 

município. Cita que buscaram, juntamente com a bancada do Partido Progressista, prefeito municipal 

e colegas vereadores, para que nosso posto do Banrisul, modificar o horário, nem que fosse das dez 

até as três da tarde, mais funcionários para atender a nossa comunidade, dinheiro em caixa, pois final 

de semana fica sem dinheiro no caixa e isso é muito preocupante, pois quando as pessoas precisam, 

chegam ali e não tem dinheiro, e um “tele fácil”, que é mais fácil para conseguir pagar os boletos, em 

algum mercado ou loja de nossa cidade, para ajudar nossa comunidade. Diz achar que saíram do 

Capão do Cipó em busca de melhorias para a nossa comunidade. Fizeram uma audiência bem, todo 

mundo falou, o pessoal ouviu o que queriam, falaram que o município é agrícola, até mesmo para 

financiar aos nossos agricultores na soja, no trigo, no milho e que venha ajudar bastante o 

crescimento de nossa cidade. Cita que hoje, andando e conversando com o pessoal e secretário da 

Secretaria de Obras, diz que quer parabenizar ao “Chico”, sua equipe, funcionários e patroleiros que 

estão fazendo de tudo e o máximo para fazer todos os pedidos que os vereadores pedem nessa 

Casa, para benefício da comunidade. Cita que o Rincão dos Palharini foi pedido na terça-feira 

passada e hoje já estão concluindo o serviço. Fica feliz, pois quem ganha é a comunidade e está 

vendo que estão fazendo um excelente trabalho. Diz que acompanhando as outras secretarias, o 

secretário Tiago, da Agricultura, é um excelente secretário, sempre buscando com os funcionários, 

junto com sua equipe, tentando resolver todos os problemas da nossa comunidade. Fica feliz e 

agradece o secretário e todos seus funcionários, que “pegam parelho”, ajudando sempre o 
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crescimento do nosso município. Diz que a administração, a equipe do Giuliano, juntamente com os 

funcionários, quadro do prefeito e do vice, sempre trabalhando junto com o povo, isso é bonito, é bom 

ver, sentar e decidir com a bancada, junto com a comunidade, que, realmente, estão precisando a 

melhoria para sua comunidade. Diz ao colega Antonio que comentaram com a Silvana Covatti, e 

estão tentando marcar uma audiência com o chefe do IPÊ para conseguir o plano municipal, junto 

com o prefeito e com o vice, para os nossos funcionários públicos do nosso município. Diz que eles 

irão marcar, e se conseguir é uma batalha que já tinha de tempo, bastante comentado e ninguém 

tomou “peito”. Então, a administração Froner e Jaques, junto com os funcionários, vai tentar batalhar 

para conseguir esse IPÊ a todos nossos funcionários públicos de nosso município. Diz sobre o 

pessoal da coordenação da limpeza, hoje olhando eles trabalhar, limpando nossa cidade, aquele 

projeto que colocaram em prática esse mês, está continuando, está bonito, pois tendo nossa cidade 

bonita, limpa, é o que importa para nossa comunidade. Parabeniza todo o pessoal da equipe de 

limpeza de nosso município. Tem convite, em nome da escola ali do Chico Mendes, para toda 

comunidade para dia quatro, à noite, jantar italiano da escola. Convida todo o pessoal do 

assentamento, do Capão do Cipó, que prestigiem esse jantar no dia quatro, ali na escola Chico 

Mendes. Diz que hoje é o Dia do Colono e Motorista, quer deixar aqui, em nome dos vereadores 

dessa Casa, e vereadoras, um abraço a todos os motoristas, funcionários públicos e colonos que, 

realmente, são aqueles guerreiros, batalhador, que sempre defendem a nossa classe média e a nossa 

classe que, realmente, sempre batalham, que é o pequeno agricultor. Amanhã é dia dos avós e dos 

avôs, em seu nome e do seu avô, Adelino Cezimbra, quer deixar um abraço a todos os avôs e avós 

do nosso município. Convida a todos para que prestigiem, amanhã, no CTG, esse lindo dia que é para 

ajudar e, realmente, dar uma homenagem que eles merecem, com carinho, de nossos 

administradores, de nossos vereadores, e conversar com eles, para que tenham mais amizade, mais 

força, no nosso município, trabalhando junto com nossa comunidade. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O Senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA 

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

secretário de Administração “Giulianinho”, seu Irineu secretário do Meio Ambiente, coordenador de 

estradas “Chico”, assessores do deputado Bianchini e demais presentes. Inicia dizendo ser bom estar 

vendo a dona Maria aqui, se recuperou bem de um probleminha de saúde, e, graças a Deus e de 

Jesus, está tudo bem. Fala sobre as paradas de ônibus, até iria falar na outra sessão e não deu 

tempo, pois esteve ali e viu os funcionários que estavam fazendo as paradas. Ficaram muito boas, 

todos que viram sabem do que está falando e, além do mais, foram economizados em torno de 

quatorze mil reais. Parabeniza esses funcionários pelo esforço da Secretaria de Obras, que fizeram 

essas paradas, muito importantes, pois estava precisando colocar essas paradas em vários lugares. 

Parabeniza o pessoal da ponte, pois aquele dia esteve lá. Parabeniza ao secretário de Obras, 

juntamente com sua equipe, a equipe do Demac, que estava desde as seis horas da manhã. Esteve 

duas vezes lá e os parabeniza mesmo, pois a ponte ficou muito boa, para as pessoas que viram lá, 

muito boa lá para o assentamento. Aproveita que a Cleusa está aqui, e ela, juntamente com o Lions e 

o CTG estão organizando um jantar para o “Tiaguinho”, que todos conhecem, está com problemas de 

saúde já faz tempo, e é para ajudar ele, a família dele, por causa do tratamento. Diz que será dia 
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cinco, e a Cleusa está aqui para arrecadar alguma doação para ajudar no jantar. Pede a todos que 

orem pela saúde dele, e tem certeza que ele é um guerreiro e a saúde dele vai restaurar e, em breve, 

ele estará em casa. Diz que ele está em casa, mas vai passar por outro tratamento. Parabeniza o 

colono e motorista, e até hoje viu no face o comentário de uma menina que é ali do Carovi, a Milena, 

colocou, indignada, que tinha pessoas que estavam criticando por que era o Dia do Colono e 

Motorista, e estavam festejando, tinham acordado pessoas. Destaca que os colonos e motoristas nos 

ajudam, tem os caminhoneiros, um monte de coisas, trazem coisas para nós e estavam criticando por 

que estavam fazendo festa para comemorar o colono e o motorista. Questiona que vá entender o 

povo e algumas pessoas que pensam assim, com certeza são poucas. Envia seus sentimentos para a 

família do Ederson, o “Caburé”, pois a maioria o conhece, foi motorista do transporte escolar, jovem, 

deixou três filhos, a família dele e infelizmente partiu, mas era sempre carismático, amigo de todos, 

fez várias amizades, e nós cipoenses iremos sentir muita falta do Ederson, o “Caburé”. Pede a Deus 

que conforte o coração dos filhos, da família e dos amigos dele. Fala sobre a viagem da posse do 

bispo, que todos aqui estavam convidados. Agradece a dona Judith e a Adelaide e, em nome delas, 

agradece a quem estava organizando a viagem, estava uma benção a missa. Esteve conversando 

com o prefeito de Uruguaiana, ele mandou abraço a todos. Diz ter uma amiga que mora lá e o 

apresentou, e qualquer um que for lá, procure ele, está à disposição, um jovem, e gostou de 

conversar com o prefeito, que ficou a disposição, e quem for lá, pessoal da câmara, converse com ele. 

Agradece ao secretário de Agricultura por alguns pedidos que foram feitos e ele concretizou. Fala ao 

colega Tiago, sobre o funcionário que o mesmo está falando, diz ter certeza, pois foi se informar e ele 

não estava retirando pedra, não era só para colocar na residência dele, era algumas pedras, era para 

fossas, para várias fossas, e como o maquinário estava para o interior, e tinha vários pedidos, ele 

atendeu. Diz que o colega pode verificar que ele não ganhou nenhuma hora-extra, fez o serviço dele, 

mas fez para outras pessoas, para várias residências que estavam precisando de pedras para fossa. 

Convida para o Dia dos Avós, amanhã, e parabeniza todos os avós do nosso município. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças, aos 

secretários que aqui estão. Saudando o amigo Borges de Lara, saúda todos os cipoenses que, logo 

após, estarão os ouvindo, e aos assessores do deputado Bianchini. Inicia se associando a moção de 

pesar a nosso amigo “Caburé”, que no início desse município estava aqui “puxando” alunos. Diz que 

era amigo da comunidade santiaguense, seu amigo particular, mas fazer o quê, pois ninguém está 

livre, Deus que sabe o nosso dia. Parabeniza pelo Dia do Colono e Motorista, como diz o colega 

Olmiro, quem bota nossa comida na mesa é o colono, e quem transporta nossas riquezas é o 

motorista, nada mais justo que se conseguisse fazer uma homenagem, pois passou aqui na câmara 

um projeto de homenagem ao colono e motoristas, em seu primeiro mandato de vereador, para que 

cada comunidade, todos os anos se fizesse a festa do colono e motorista, como foi feito no Carovi, 

uma época, e todos lembram. Diz que seria em cada localidade, um ano em uma e no outro na outra, 

em outro na outra, e ia passando de localidade em localidade a festa do colono e o motorista, em 

nosso município, com desfile, uma festa mesmo e incentivava as comunidades do município. Fala 

sobre os problemas que acontecem diariamente, está aqui a Cleusa que os foi procurar na Secretaria 



 0309

do Meio Ambiente, no outro dia que falou na tribuna aqui, sobre os problemas com animais, que 

continuam acontecendo, animais agonizando na rua, e a gente, praticamente, sem saber o que fazer, 

diz ao seu chefe, que se faz presente, secretário do Meio Ambiente, Carlos. Destaca que nós não 

temos uma lei de zoonoses, como diz a fiscal Cristina, e depende muito disso aí. Diz que, enquanto 

não for criada uma lei aqui sobre proteção dos animais, o Executivo sente com a Secretaria do Meio 

Ambiente e a pessoa da vigilância sanitária, que existe no nosso município, e ache uma maneira que 

possa proteger nossos animais, pois ninguém gosta de ver um animal sofrendo na rua, como a gente 

tem visto, praticamente, semanalmente. Dentre mais, pede um alerta da Secretaria do Meio Ambiente, 

sobre as queimadas e os lixos, pois o povo é brincadeira, pega o lixo aqui da cidade e vai jogar no 

riacho logo ali e na sarjeta logo aqui, junto. Tiram o lixo da cidade, sendo que o caminhão está 

passando. Diz que hoje era dia do caminhão, pegaram o lixo daqui e levaram num riacho ali logo logo. 

Questiona por que fazer isso. Pede que o pessoal se conscientize e vamos ajudar a proteger o meio 

ambiente. Diz que as pessoas sabem quem são, e hoje se pede um alerta, amanhã irão sofrer 

sanções sobre isso. Coloca sobre a lista que a dona Cleusa está fazendo para o “Tiaguinho”, 

importante ter pessoas na comunidade que sempre se dedicam em prol do semelhante. Diz que não é 

diferente com os vereadores, pois o que precisar estão a disposição, e tem certeza que ele irá sair de 

mais essa, esse problema de saúde que ele está passando. Sobre a gasolina, diz aos colegas 

Dilcione e Olmiro, ser triste, e só queria uma coisa aqui no Capão do Cipó, uma única coisa, que a 

nossa gasolina sofresse todos os aumentos que pudesse sofrer, aqui nos postos que nos temos no 

município, mas que ficasse o mesmo valor que nós pagamos em Santiago, pois se comparar a nossa 

gasolina de Capão do Cipó, como viu pesquisas no Expresso, em outros jornais, no Facebook, até a 

RBS, e que liguem para esse pessoal vir pesquisar o valor da nossa gasolina. Pede desculpas a 

quem o esteja ouvindo, mas é real, é um absurdo o preço que nós pagamos, e depois se queixam que 

nós saímos daqui, fazendo trinta, quarenta, sessenta quilômetros, para fazer ou compras ou 

abastecer nosso veículo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 

MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretários 

aqui presentes, coordenadores, pessoal do Bianchini sempre presentes, e a todos que os irão os 

ouvir, pela 87.9, logo mais as vinte e uma horas, um grande abraço a todos. Começa, como é o Dia 

do Motorista e do Colono, defende muito o colono, pois também foi um colono, nasceu e se criou em 

cima de três hectares de terra. Diz que para quem conhece, tem que derrubar para poder plantar, pois 

erram cerros, mesmo. Com muito orgulho defende hoje o colono, pois também foi assentado, 

assentado não, mas numa pequena propriedade. Como costume de pedir, diz que o “Chico” sabe, 

está rindo, e como o secretário Jaques não se encontra, que dê uma passada de patrola, o pessoal 

está pedindo, hoje teve três ou quatro ligações, aqui no Passo da Areia, está horrível. Diz que eles 

pediram para pedir, e disse a eles que iria pedir ao “Chico”, pois o Jaques, em seus pedidos, ele “não 

vai muito”. Então, pede que tente ver se dá uma passadinha ali, um dia, paga uma horinha a mais 

para os funcionários, que merecem, e vão ali e fazem. Acha que dá quinze ou vinte quilômetros até 

sair lá em cima. Outra coisa pede que o Executivo olhe, pois esteve no ginásio essa semana e 

olhando os vidros daquele ginásio, diz ser uma vergonha aquilo ali. Diz que claro que não é agora, e, 

também, tem que ver né, mas antes de deixar que caia mais ou quebre mais, que coloque aqueles 
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vidros ali, pois se vai gastar mil, amanhã ou depois vai gastar quatro ou cinco, tem parquet lá dentro, 

chove, e com certeza está molhando lá dentro. Diz ser uma coisa que teria que ver. Sobre aquele 

monte de terra, que vai dizer monte de terra que foi colocado naquela rua debaixo do colégio, na rua 

que passa abaixo do colégio, só vão ver o dia que cair um carro, um caminhão ou uma coisa cair em 

cima da casa de um. Diz que foi colocada uma carga de terra, foi emparelhado, não tem sinalizador, 

teria que ver aquilo ali antes que dê um acidente grave. Diz ser feio meio, cruzou de carro, e carro 

pequeno é um sacrifício. Pede que imaginem um caminhão carregado, vai acavalar. Diz que corre 

risco de dar alguma coisa ali. Quer que o secretário olhe, ou o “Chico” mesmo, coordenador, que 

fizesse mais bem feito aquilo ali, pois está muito alto e o caminhão dá bem certinho, esteve olhando, 

e, com certeza, conforme o caminhão, com carga ele irá acavalar, pega cano de descarga, pega 

diferencial, e vai dar algum problema ali. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Volta à tribuna para fazer um convite da 

Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, do Rincão dos Vargas, para risoto, dia trinta, ao meio-

dia, o culto começa às nove e meia, ao meio-dia o almoço, e a tarde música ao vivo, com a banda da 

Assembleia de Deus, de Santiago. Que fiquem todos convidados para esse evento, e façam uma 

visita, os amigos aqui do Capão do Cipó, que cheguem até lá, pois vai ser uma benção. Comunica ao 

senhor “Gringo”, lá do Rincão dos Brum, segunda-feira não tinha sido arrumada a estrada dele lá, mas 

já ficou sabendo, falou com o secretário e ele disse que já foi arrumado, ficou o bueiro para fazer por 

que deu um probleminha com a máquina. Diz a ele que essa semana, com certeza, será solucionado 

o problema lá, vai ser concluída aquela estrada lá. Cita que estão sendo concluídas todas as estradas 

do município, que tem visto. Quer agradecer que aqueles trechos que tinha ficado para trás, ali do 

Rincão dos Vargas, de Areias e Granja Real, também foi concluída, está “beleza”, e agora terão que 

pedir um sinalizador de velocidade, para não aumentar muito. Diz que era isso, até terça-feira que 

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

CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Parabeniza todos os avós, pelo Dia dos Avós, e que participem 

amanhã, no CTG, pela grande homenagem que será feita a eles. Diz que hoje é o Dia de São 

Cristovão, protetor dos motoristas, e que nós sempre temos que cuidar do que está vindo, pois, às 

vezes, tu se cuida e tem um infrator, logo a frente, que causa muitos acidentes, que, às vezes, não é a 

gente o causador. Agradece aos colegas que os representaram, em Porto Alegre, a bancada do PDT, 

que pediram que fossem nos gabinetes dos deputados, também fizeram um bom trabalho. Acredita na 

melhora do nosso Banrisul, sabemos também da importância que foi verificar que o município está 

quase perdendo quarenta mil reais, que é para três academias, para colocar no interior, a fundo 

perdido, e colocar, também, que isso aí foi cobrado, no programa do Serginho, quando o prefeito foi 

entrevistado, e ele disse, praticamente, que o Serginho não tinha nada que se meter com isso aí e, 

hoje, o recurso está, praticamente, perdido, ah não ser que reverteram, mas até o dia que os colegas 

estiveram lá, era data final, e não tinha mais como trazer esse recurso para nós. Destaca que essa 

agenda no Banrisul, em Porto Alegre, quem conseguiu foi o Serginho, um “cara” que está ali, 

preocupado com as funções da comunidade. Parabeniza ao Serginho pela atuação como radialista, 

como um cipoense, de verdade. Diz que o CMD, amanhã parece que tem reunião, e que puna os 

responsáveis pelas barbaridades que acontecem no ginásio, às vezes, seus piás, são três atletas, que 
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gostam de futebol, e não vão parar de jogar, às vezes, por pessoas mal intencionadas que vão. Diz 

que o que é para um, vale para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. CARINI JESUS 

ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Se associa as palavras dos colegas e pede 

para que toda comunidade participe da festa do “Tiaguinho”, pois ele é uma pessoa que vem lutando 

e, se Deus quiser, irá vencer mais essa etapa. Pede que façam as doações para a Cleusa, que está 

arrecadando, e que possamos nos unir, pois sabe que Capão do Cipó, quando tem alguém doente, a 

comunidade se une e participa. Pede para o presidente mandar uma moção para a família do Edson 

Carlos Colpo, em nome de todos os vereadores, pois ele foi motorista aqui, amigo de todo mundo, e a 

família merece nesse momento difícil, pelo qual estão passando. Parabeniza todos os avós, pelo dia 

de amanhã, e que participem ali, e que Deus esteja abençoando a cada vô, e quem tem avós, que os 

valorize. Diz que dos seus primeiros pedidos, acha que o secretário Jaques esqueceu, pois sempre 

faz ofício pedindo, e o Gustavo lhe cobrou, e com razão, lá na frente da residência do Gustavo 

Nascimento, uma lâmpada. Diz que foi um dos primeiros pedidos e acha que foi esquecido, mas 

acredita que o secretário irá olhar e vai colocar ali para o Gustavo. Deseja uma boa semana e fiquem 

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

MANENTE, Líder de Partido, PDT: Volta à tribuna para reforçar o pedido do seu Geraldo, do 

assentamento Nova Santa Rita, para reunião, na quinta-feira, pela manhã, com a presença do senhor 

Edegar Pretto, mais o Olívio Dutra, ex-governador do estado. Diz que o pessoal está todo convidado, 

ele pediu para convidar, terá almoço para quem quiser ir. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Volta à tribuna para 

agradecer a equipe do seu Cecito, pela restauração que foi feita lá naquele monumento do 

Gumercindo, no Carovi. Andou olhando, ficou muito bonito, estava um brejo terrível, e diz achar que lá 

sim tinha cobra de uns quatro anos para mais. Diz que uma ou duas foram mortas lá, acha que 

estavam encerradas naquele pátio lá e ninguém chegava por que tinha muito medo, mas agora foram 

lá e espantaram aquelas cobras, ficou bonito, foi pintado aquilo lá e ficou muito bom o serviço. 

Parabeniza pelo Dia dos Avós, amanhã, e convida a todos a participar das comemorações, que a 

administração está fazendo com o CRAS, Assistência Social, Secretaria de Saúde, ali no CTG 

General Gumercindo Saraiva. Diz que todos os avós estão convidados, e os que não são avós, ainda, 

podem vir também, estão convidados a participar, pois é aberto a todos, para confraternizar junto com 

as pessoas de mais idades, as quais temos que seguir o exemplo, de muitas pessoas, pois a 

honestidade, o trabalho e o serviço prestado para nossa comunidade, que essas pessoas deixaram 

para nós. Ressalta que estão todos convidados, e o que tinha para o momento e uma boa semana a 

todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Não fez uso da palavra.  VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM, Líder de Governo: Volta à tribuna para informar e para não descontentar, também, muitas 

comunidades, onde tem muitos amigos, e a administração está fazendo, na questão do Passo dos 

Brum, uma estrada que há quatro anos não recebeu sequer uma carga de pedras, mas semana que 

passou começaram a trabalhar, no Passo dos Brum, com o coordenador de estradas. Quer deixar 

bem claro que a comunidade do Entre Rios estava precária as estradas, muito, e não vai ficar tudo 

aquilo que a comunidade merece, dirigindo-se ao coordenador de estradas, certamente virá muitos 
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problemas ainda. Diz que os pontos mais críticos estão feitos, e imaginem sair daqui da cidade, 

arrumando, para chegar até a 377, entrando na vila do Entre Rios, passando no Sinval, quem vai, que 

é uma estrada geral, que dá acesso ali, e é muito difícil a situação, mas o secretário e o coordenador 

não medem esforços, estão fazendo um belíssimo trabalho. Parabeniza ao “Chico” e aquela equipe 

maravilhosa que está trabalhando nas Obras, não só nas Obras, como também parabeniza o pessoal 

da Agricultura e seu colega Tiago, que faz um belíssimo trabalho. Parabeniza a todos pelo belíssimo 

trabalho e diz que o Passo dos Brum já está sendo concluído o bueiro, muito sonhado, sonhado e 

sonhado, será feito amanhã, onde todo mundo pedia, reclamavam daquele bueiro, e amanhã será 

feito, lá na estrada do Entre Rios. Dá os votos de pesar ao prefeito municipal, pela perda de sua tia, 

na cidade de Augusto Pestana. Diz que o prefeito vem passando muitos momentos de dor, perdendo 

bastante gente de sua família, então, deixa os votos de condolência ao prefeito Osvaldo Froner, seu 

Osvaldo Froner, que perde mais uma tia na cidade de Augusto Pestana. Reforça que na questão do 

Algeu Disconzi, referindo à colega Carini, que também os ajudou muito lá em Porto Alegre, nesse 

entrelaçamento com o presidente do Banrisul, acha que o Serginho ocupou “um gancho” para ouvir 

alguma coisa no programa dele. Acha que em outros passados, o Serginho, como era do governo 

passado, ele não fez quase nada para mostrar para a administração que passou, mas tudo bem. 

Parabeniza o Algeu e o pessoal que os recebeu “de braços abertos”. 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: OF. 07/2017, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo do 

Plenário e convidando para audiência pública do Plano Plurianual - PPA 2018/2021, dia 28 de julho de 

2017, às 10h00min. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 004/2017, dos vereadores, à Rádio Santiago 

AM. AVISO, do CRAS, que estará realizando dia 26 de julho de 2017, comemoração do Dia dos Avós, 

no CTG General Gumercindo Saraiva, a partir das 13h30min. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 004/2017, dos vereadores, à Rádio 

Santiago AM, aprovada por unanimidade. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro 

a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor 

Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 25 de julho de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


