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                                                         ATA N° 31 / 2017 (Ordinária) 

 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto 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 30/2017, da Sessão Ordinária do dia 25/07/2017, 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 TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa, 

munícipes que se fazem presentes, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente diz 

que fará um pedido, que a população vote na Consulta Popular, a demanda é a cinco, que é dá 

Agricultura recuperação de estradas vicinais, e que tem que se conseguir número mínimo para vir 

essa demanda, que a população faça sua parte, se não fizerem não virá esses recursos. Um pedido 

que diz que tem a fazer é uma estrada que já vem pedindo, é um trecho curto e faz dias que vem 

pedindo, que é na descida do seu Neri Rosso, porque foram três vezes para o Entre Rios, o colega 

Antonio deve saber que trecho está falando, é um trechinho curto, passaram durante quinze dias por 

ali, acredita que três cargas de pedra já resolvem o problema, passava secretário, passava chefe de 

estrada, e já aconteceu acidente de moto já, inclusive um sobrinho do colega Antonio, estourou o 

tanque do seu carro, cano de descarga, então por isso precisa ser arrumada. Diz não entender como 

foram tantas vezes para o Entre Rios, podiam ter passado e colocado duas ou três cargas de pedras 

quando viessem de lá, é bem simples, passando ali com maquinário quinze dias passando no mesmo 

lugar, e questiona se será que não enxergam um trechinho que está com problema. Diz que vem 

“batendo” nisso, pedindo e até se tornando chato, só que são pequenas coisas que não precisava 

ficar toda hora pedindo, normalmente as pessoas pedem, e então por isso vem até essa Tribuna 

pedir. Então, mais uma vez pede a turma das Obras e chefe de estradas que coloquem cargas de 

pedras, que não esperem acontecer acidente mais grave para ir resolver. Então, por isso diz que mais 

uma vez quer deixar esse pedido, porque já pediu quatro a cinco vezes e nada. Fala ter recebido uma 

mensagem que tem um projeto que Capão Cipó não está inscrito, que é uma retro escavadeira no 

valor de duzentos e vinte mil, não estão inscrito, e outro projeto de cento e vinte e cinco mil, que 

também não estão inscrito, para equipamentos da área da agricultura ou um trator, que tomem 

providências de fazer essas inscrições para não perder, porque já foi perdido alguns projetos 

importantes, por o município não se inscrever, em torno de meio milhão de reais, por não se 

escreverem para os projetos. Diz que no que depender de sua pessoa, como vereador puder ajudar, 

que podem contar com sua pessoa, que está a disposição, esses recursos com o município desse 

tamanho, com orçamento apertado, na crise em se vive, faz falta e vocês sabem disso. Fala que era 
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isso e que voltará em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP) Cumprimenta o senhor presidente, vereadores, vereadoras, 

colegas aqui presentes, munícipes que honram com suas presenças, seu boa noite a todos. Fala que 

começará falando aqui, que é lamentável mesmo e dirigi-se ao colega Tiago, e diz que não pode ser 

perdida verba, ainda mais que é retro. Diz saber que estão mal de retro, e que tem mais uma 

quebrada, e do jeito que está, todos os dias pessoal esperando uma retro, é lamentável perder essas 

verbas que poderia ser mais uma para saciar essas demandas do município. Diz que quer esclarecer 

também sobre patrola, e até acha que foi o vereador Tiago que disse que seria quase cinquenta mil 

de gastos, e se resumiu em cento e cinquenta reais, era só um fusível e mais a viagem, são maquinas 

totalmente eletrônicas elas. Diz que estava junto e o “cara” disse não saber como não se incendiou 

essa máquina, quem não sabe mexer nessas máquinas pode incendiá-la mesmo, é eletrônica, então 

por isso tem que ir lá à fábrica, no representante, para fazer esse tipo de manutenção. Então, isso é 

para esclarecer que dos quase cinquenta mil, ficou em torno de cento e cinquenta reais, isso e mais a 

viagem com guincho que custou mais um pouco. Fala que quer reforçar um convite até da Cleusa, 

que está organizando um jantar beneficente para o Tiaguinho, ela está convidando o pessoal para 

esse jantar que vai ser dia cinco, no sábado de noite, no CTG, o cardápio vai ser galeto, arroz branco, 

salada, salada de maionese, cuca, pão e mandioca, haverá um bingo também no local, os cartões 

estão à venda nos seguintes locais: Débora cabeleireira, no Bazar, no Bar ali perto do Clube, tem um 

bar ali, na rádio Cipoense, e com a Cleusa mesmo no Banrisul. Fica o convite para o pessoal se fazer 

presente nesse evento, que estão necessitando e sabe-se que o pessoal de Capão do Cipó gosta de 

ajudar. Sobre a Consulta Popular, como o colega Tiago falou que tem ser feito um chamamento para 

as pessoas virem votar e também votarem em casa, é fácil de fazer a votação, essa demanda, a cinco 

que se está pedindo, que é para a agricultura, diz que a cidade é extremamente agrícola, por isso 

estão pedindo que o pessoal venha e vote nessa demanda, por ter que ser alcançado um nível bem 

alto para receber os recursos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO 

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

ouvintes da 87.9, que estão ouvindo. Cumprimenta também aqui o professor Valdir, educador lá do 

distrito de Progresso, cumprimenta a todos. Diz que iniciará falando que pelo início dessa tarde 

estiveram, juntamente com o colega Dilcione e o companheiro “Miro”, solicitando ao prefeito municipal 

e ao secretário de Agricultura do município, que providencie imediatamente a compra de aveia, para 

repassar aos pequenos agricultores, principalmente os da bacia leiteira. Repete, principalmente os da 

bacia leiteira, aonde o prefeito achou muito importante e o secretário de Agricultura também. Diz que 

apoio está sendo pedido encarecidamente, para que essa compra da aveia seja feita o repasse aos 

pequenos agricultores com uma parcela que será paga depois na prefeitura, na tesouraria, e isso vai 

dar uma qualidade de vida a mais para o homem do campo, porque se não vier a chuva, e mesmo 

chovendo, as pastagens estão terminadas. Então, o pequeno agricultor que vive da bacia leiteira e 

que precisa tirar seu pequeno sustento, está muito difícil as coisas, por isso estiveram conversando 

com o senhor prefeito. Pela parte da manhã também diz ter vindo até a cidade, ao Posto de Saúde do 

município, e se deparou com mais de oitenta pessoas fazendo coleta para exames, não tendo bancos 

para sentar, idosos, gestantes, crianças, aonde diz ter pedido ao senhor prefeito municipal as 
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providências, que seja coletado o sangue pelo menos duas vezes por mês, é muito pouco uma vez, e 

se adaptar. Cita que ali no Posto de Saúde tem médicos, tem pediatra, então é muita gente ali em 

pequenas salas, que seja tomada uma providência imediatamente para dar melhor qualidade de vida 

ao povo de Capão do Cipó, e o prefeito apoiou essa idéia e vai tratar do assunto de trazer duas vezes 

por semana, duas vezes por mês, aliás, a coleta de exames para não dar aquele fluxo de pessoas ali 

no Posto de Saúde, da cidade. Também quer aqui fazer um agradecimento ao amigo Cecito, ao “Pé 

de Pano”, ao seu amigo o filho do seu Jorge, que fizeram um belíssimo trabalho lá no Entre Rios, 

agradece a eles e aos patroleiros, aos das retro, aos caminhoneiros, que também fizeram um trabalho 

excelente lá na comunidade de Entre Rios, foram até o distrito de Progresso, até o Elias Mendonça, e 

ainda tem muito a fazer na região. Cita que no dia de hoje estavam para o Carovi, e refere à pergunta 

ao colega “Miro” sobre isso, e diz que fez uma passada lá pelo Inhacapetum e solicitou também, 

juntamente com o prefeito, acompanhado por seus colegas, um bueiro que seja feito lá no 

Inhacapetum, bem próximo a residência do saudoso Lacerda, um bueiro que muitos e muitos anos 

passados, desde a emancipação de Capão do Cipó esse bueiro é solicitado pela comunidade e nunca 

foi feito, e o prefeito anotou lá, e vai construir esse bueiro lá perto do Inhacapetum. Também 

estiveram lá no Carlinhos Malheiros fazendo umas visitas, estão todas patroladas para lá as estradas, 

muito boas, mas quando entraram no município de Tupanciretã, “pelo amor de Deus”, dá vontade de 

andar a pé, mesmo que o pessoal de Espinilho Grande já querem fazer um plebiscito e passar para 

Capão do Cipó, para vocês verem em que situação estão as coisas. Cita que isso foi algo que o povo 

daqui já passou quando pertencia a Santo Ângelo, e não tinham estradas e também quando pertencia 

a São Miguel não tinha estrada, então hoje vivesse em um município rico, um município que acolheu 

que tem tudo a oferecer e por isso tem muitos motivos para agradecer, e uma excelência o Capão do 

Cipó, é um excelência o município, muitas coisas ainda para fazer e sempre terá. Destaca que isso é 

a mesma coisa que a casa de cada um, sempre terá algo a fazer e a administração está voltada a 

fazer isso no município de Capão do Cipó. Então, por isso gostaria de dizer que lá nos Passo dos 

Brum, lá no Entre Rios, senhor Roque, o Claudiomar e o Leomar agradecem a administração 

municipal, pelo belo trabalho que foi feito lá no Entre Rios também, eles agradecem de coração. Diz 

que voltará em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

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

colegas vereadores, público que se faz presente, os amigos Jorge, a “Lola”, a dona Diva, a dona 

Maria, a dona Odete, que sejam bem vindos a essa Casa e que possam vir várias vezes. Parabeniza 

hoje uma pessoa que está de aniversário e está numa batalha e está vencendo, graças a Deus, o 

problema de saúde, o seu Milton Vieira. Deixa seu abraço e que Deus continue lhe dando forças para 

vencer, que já está vencendo, graças a Deus, esse problema de saúde e vai vencer se Deus quiser. 

Diz que não poderia deixar de comentar sobre a sexta-feira que teve audiência pública de muita 

importância, do PPA 2018-2021, acha que foi um momento muito bom, porque ficou vendo que estava 

com o colega Jairo da oposição e demais colegas da situação, para ter noção de como o município 

está trabalhando em números orçados para 2018 a 2021. Achou de muita importância às explicações 

e que agora como ficou orçado, até o momento se trabalhava com o orçamento da gestão passada, a 

partir de agora é gestão atual, como foi falado que foram criados vários “elefante branco” no seu 
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tempo. Espera que a partir de agora, com esse orçamento, por mais que tenha baixado alguns 

índices, se faça um bom trabalho, por que realmente ficou da gestão passada, era o orçamento que 

se estava trabalhando agora é a atual gestão, que façam daqui para frente. Pede que como hoje o 

prefeito falou e deixou bem claro, que hoje ele é um gestor que tem gestores técnicos nas suas áreas, 

que não possam perder verbas, que diz que venha a fundo perdido, porque realmente as academias 

populares foram perdidas, hoje se tem até o dia dezoito de agosto, um programa através do Marcio 

Biolchi, que está sendo contemplado os pequenos produtores com açude, e tem até o dia dezoito e o 

município não está cadastrado ainda, mas tem até o dia dezoito para se cadastrar, é fundo perdido 

esses açudes, pode vim de dez açudes, no mínimo dez, e no máximo são vinte. Cita que na região de 

Santo Ângelo foram dezessete municípios pequenos iguais o Capão do Cipó contemplado, porque já 

cadastraram. Pede que o pessoal da parte de projetos cadastre o município para tentar, porque no 

momento que se cadastra, é igual ao Ministério da Saúde, quando se tem um programa cadastra e 

vem, é tipo o PMAQ, quantos municípios ao redor não tem PMAQ, Unistalda  não tem PMAQ,  aqui 

tem PMAQ, então tem que correr atrás, gestores têm que correr atrás e cadastrar, se vai dar certo 

muitas vezes não se sabe, mas se não correr e não cadastrar, com certeza não vai vir. Fala que foi 

muito boa à colocação do colega Antonio, que até tinha separado para sugerir compra de aveia para o 

pequeno produtor, porque se vê os produtores de leite hoje no município são os verdadeiros 

guerreiros, porque todos tiram sustento para sustentar sua casa e, infelizmente, essa falta de chuva 

não tem o que dar para as vacas. Então, é bom que vai ser feito isso, porque vai dar uma grande 

ajuda para os pequenos produtores de leite, pois conversando hoje com um produtor de leite, ele 

disse que não sabia mais o que fazer, porque realmente não tem pasto. Agradece e devolve a palavra 

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

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

exercício, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas, comunidade cipoense, comunidade do Carovi, 

sua amiga Odete, Marilza esposa do colega “Miro”, sua mana, seu grande amigo professor Valdir do 

Progresso, seu compadre Alan, seu amigo Jorge e a “Lola” lá do Progresso, sejam bem vindos nessa 

Casa, ouvintes da Cipoense e funcionários dessa Casa, seu boa noite a todos. Hoje começou a 

Consulta Popular no município, a partir das oito e meia da manhã, juntamente com os funcionários da 

Prefeitura Municipal, todo mundo se ajudando, em busca da demanda, do recurso, que é para o nosso 

município. Destaca que esse recurso depende muito do voto das pessoas, onde visitando as 

comunidades, pegando os votos, conversando e explicando qual era o motivo de ir até na casa em 

busca do voto, para eles terem o retorno dos recursos a serem aplicados no nosso município. Cita 

que a nossa demanda é a cinco, que é da agricultura, recuperação de estradas e melhorias de nossas 

estradas. Quer agradecer, de todo coração, onde esteve hoje, buscando voto e foi muito bem 

recebido, com muito carinho, e as pessoas ficam felizes quando se vai à busca de melhorias para o 

nosso município. Fica o seu agradecimento a todas as pessoas, onde esteve hoje, buscando voto nas 

suas residências. Passando pelo Passo da Areia, hoje, aonde a equipe do pessoal, do coordenador 

Cecito, e lá fizeram uma limpeza naquela ponte, que vários tempos ali, até cruzando com caminhão 

carregado de soja, maquinário, plantadeira, estava muito difícil, pois a quantia de árvores que 

estavam “tomando conta” das beiradas da ponte. Diz que foi feita essa roçada, ficou muito bem o 
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serviço, a equipe do pessoal da limpeza, todos os funcionários estão de parabéns e quem ganha é a 

comunidade, pois está evitando acontecer acidente ali naquele trajeto daquela ponte. Frisa que estão 

de parabéns todo o pessoal daquela equipe de limpeza. Diz que o Jorge e a esposa “Lola” lhe falaram 

para agradecer o Jaques, secretário de Obras, pela colocação das pedras na sua estrada. Diz que 

esteve ontem no Passo do Tibúrcio visitando e olhando as estradas e pede ao secretário de Obras 

patrolamento lá no Passo do Valo, estão fazendo na “Mariazinha”, passando o Rincão dos Becker, 

para aquela comunidade. Pede que seja reformada uma parada de ônibus lá na Esquina Palmeiros, 

ali onde mora o “Cutuca”, pois as crianças esperam o transporte todo dia ali, e quando chove está 

quebrada a parada e que seja feita essa reforma. Aproveita a oportunidade e conversando com a 

Secretaria da Fazenda, com a Luciane, aonde esses dias foi comentado nessa Casa que iam gastar 

cinquenta e cinco mil reais para reformar uma patrola. Diz que não saiu todo esse recurso que foi 

falado aqui, e tem que ver os fatos antes de falar as coisas. Diz que foi apenas gasto cento e 

cinquenta e cinco reais para fazer essa troca de um fusível que queimou na patrola, e foi gasto um 

pouquinho mais, pois teve a prancha que levou até a cidade para fazer essa revisão e essa troca de 

fusível, mas não foi gasto o que foi dito nessa Casa. Frisa que foi apenas gasto cento e cinquenta e 

cinco reais e, se não se engana, em torno de dois mil reais na prancha, entre ida e volta, para trazer 

até o município, mas não foi gasto o que foi comentado, e tem que, realmente, fiscalizar o dinheiro 

público que é nosso. Diz que se foi gasto têm que ver onde foi gasto, se não foi gasto tem que ver o 

certo para falar aqui. Ressalta que foi gasto cento e cinquenta e cinco reais para fazer a troca desse 

fusível, e não o que foi comentado nessa Casa. Diz que têm que ser transparente e buscar o que é 

certo para a comunidade ficar sabendo, e para não falar o que não é verdade. Sobre o futsal quer 

agradecer a Secretaria de Educação, ao Luciano que é o coordenador, e a toda a comunidade de 

Capão do Cipó, que prestigiou, foi junto olhar a final do futsal, no domingo. Parabeniza o Real Madrid 

em primeiro lugar, o União Club em segundo lugar, o Juventus em terceiro lugar e o Nacional ficou em 

quarto lugar. A todas as equipes que participaram do futsal, seus parabéns pela coragem, pela 

participação, pois quem ganha é a comunidade por estarem ali unidos, vendo um esporte com toda 

educação, com todo respeito e vê a qualidade que temos na nossa juventude, nos nossos jovens do 

município. Destaca que o futuro do jovem é o futebol e no CTG General Gumercindo Saraiva 

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

VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP) Cumprimenta o senhor 

presidente, colega vereadora, colegas vereadores, público aqui presente, e ouvintes da 87.9. Começa 

enviando seus sentimentos à família da Keila, sobrinha do João Alberto, que é seu primo, era uma 

menina especial que tinham na família e ontem ela os deixou. Quer deixar seus sentimentos ao 

Sergio, o “Serjão da Retro”, pois ela era sobrinha dele também, e que Deus dê conforto a toda família. 

Dá os parabéns para os aniversariantes de hoje, tem duas tias, irmãs de sua mãe, e as três estão de 

aniversário, sua tia Roselaine, tia Tereza e tia Dilce, todas na mesma família e estão todos de 

aniversário. Parabeniza o Andréges, que estava domingo, o Pedro Henrique, seu sobrinho, também 

esteve de aniversário e todos os aniversariantes desse mês. Agradece ao secretário de Obras e ao 

operador Arlan, pelo pedido que fez e foi atendido, que foi ali na rua do senhor Miguel e da Cleusa, ali 

perto do Posto de Saúde, passaram a lâmina ali, estava sem rua ainda, mas o agradece pelo trabalho 
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feito. Fala sobre esses dinheiros, essas verbas que estão vindo, que o colega Tiago colocou que está 

preocupado que pode voltar, e a colega Carini, o que diz ter certeza que conversará lá e acha que 

eles estão tomando providências. Sobre esses do açude, diz à colega Carini que foi informada, o 

colega Antonio comentou, que o nosso município não foi contemplado, por isso que não estão 

providenciando sobre esse projeto, sobre essa verba. Cita que foram contemplados outros municípios 

da região. Quer mandar um abraço para o “Mano”, o Almeu Seifert, que todo mundo conhece, sempre 

anda no seu triciclo por aí, e é ouvinte fiel da sessão, como ele é fiel quando tem jogo do Grêmio. Diz 

que ele é gremista e escuta a sessão da câmara. Manda abraço a ele, pois tem certeza que ele estará 

escutando hoje, seu amigo do coração mesmo. Fala sobre o Lions, que sábado veio o governador do 

Lions, foi convidada, todos foram convidados aqui, pela dona Judith, mas acha que uns não puderam 

ir, e lá ficaram sabendo um pouco mais sobre o Lions. Parabeniza o trabalho que eles fazem, o 

governador foi na rádio 87.9, deu uma entrevista, passou sobre os trabalhos, que é um clube 

internacional o Lions, em vários países. Diz que ele falou sobre verbas, e diz ao colega Jairo que ele 

falou sobre os animais, de umas verbas que irá procurar, vai atrás, sobre os cachorros, pois pode ter 

uma verba para poder “dar um jeito” nesses cachorros, levar para outro lugar ou... Diz ser muito 

importante e o Lions está de parabéns e agora foi empossado o novo presidente aqui de Capão do 

Cipó, Jandi Oliveira, que é ali do Correios, junto com sua equipe. Aproveita e convida para o jantar do 

Tiaguinho, que é o Lions, juntamente com a Cleusa, que é da Igreja Quadrangular, e o CTG, que 

estão organizando. Convida a todos, dia cinco, o jantar do Tiaguinho, que todos conhecem, uma 

pessoa que estava passando por um tratamento, um guerreiro, e tem certeza que irá sir bem dessa, e 

todo mundo está orando pelo Tiaguinho, e vamos participar desse jantar, que é muito importante. 

Pede que Deus dê forças para a família do Tiaguinho. Parabeniza os organizadores do PPA, como 

disse a colega Carini, que foram todos que sentaram, conversaram e organizaram o PPA. Tem 

certeza que esses quatro anos irão fazer, juntamente com a administração, uma boa administração 

com esse PPA que foi feito. 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, em especial os ouvintes da 87.9. Começa se associando aos votos 

de pesar da Keila, não conhecia a menina, mas o João Alberto e o “Serjão” muito conhecido na nossa 

comunidade. Parabeniza a todos os que participaram dos campeonatos municipais aqui, de futsal, 

que teve encerramento no último domingo, e que venceu, certamente, a melhor equipe. Parabeniza a 

todos os participantes, pois vencedores são todos aqueles que participaram. Sobre a Consulta 

Popular, diz ser importante que a comunidade vote, como já estão votando, hoje passaram em 

diversas casas e segue a votação, mas vê, hoje, colegas aqui cobrar, e no passado, quando era a 

gestão anterior, fugiam, sumiam da cidade, tu procurava eles para votar no dia e não encontrava. Diz 

que são diferentes, querem bem para Capão do Cipó e estão aí para conquistar mais recursos para o 

nosso município. Diz que hoje vê os discursos um pouquinho diferente, mas devem é ter Capão do 

Cipó acima de qualquer coisa quanto tu pensar, principalmente, em política, pois tem que pensar em 

mais recursos para o nosso município. Cita que dessa forma, pensar em conquistar mais recursos 

para o nosso município, fica triste quando vem colega aqui na tribuna dizer e ter prova de que alguns 

recursos já foram perdidos nessa administração. Fica mais triste, ainda, quando participa de uma 
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audiência pública, nessa Casa, e vê uma audiência pública, praticamente, se transformar em um 

comício, e dali a pouco o nosso prefeito atual dizer que, se ele fosse o prefeito, na época, jamais ia 

tentar melhorar a vida de nossos assentados. Diz que isso são palavras suas, ele falou diferente, ele 

disse que aquele posto que está em construção lá, dentro dos assentamentos, no Nova Esperança, 

jamais ele iria buscar uma verba dessas. Diz ao pessoal, encarecidamente, que os está ouvindo, 

pense bem antes de votar, pois quando tu é candidato ou tu visita as casas, tu diz que quer o melhor 

para o povo, mas depois que tu está no poder, por motivo que tem que ter mais corpo técnico, mais 

médico, isso é natural. Então, quer dizer que o posto do Carovi terão que terminar, pois tem que 

mandar médico duas ou três vezes por semana lá, dentista. Questiona o que é isso. Diz que sempre 

têm que tentar buscar mais recursos e tentar fazer o melhor para o nosso povo. Pede que “vistam a 

camiseta” e vão trabalhar e fazer funcionar aquele posto de saúde do assentamento, depois de 

pronto, pois a obra está seguindo, e depois vão precisar, sim, colocar médico lá. Fala que não 

permanente, pois qual médico irá ficar permanente, sendo que nem aqui na sede tem, mas que seja 

colocado duas ou três vezes por semana. Cita que agora mesmo estavam falando que o posto de 

saúde estava cheio de gente lá hoje, por causa dos exames de saúde, dos exames de sangue. Diz 

que isso é natural, mas se tiver os postos funcionando no Carovi, “a todo vapor”, aqui no 

assentamento, depois que aprontar, “a todo vapor’, certamente essas pessoas irão ficar lá, vão 

receber atendimento lá e não precisam vir no posto sede aqui. Diz ficar indignado com certas coisas, 

pois tanto o prefeito como o vice falaram as mesmas palavras aqui. Queria ver se na hora do voto eles 

tivessem dito isso “lá embaixo”, será que o povo terá votado neles?. Agradece e devolve a palavra à 

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

colegas vereadores, vereadoras, todos que estão prestigiando. Parabeniza todas as equipes de futsal 

pelo belíssimo campeonato que fizeram, o qual o município tem muito a ganhar com isso, se houve 

algum probleminha foi resolvido, porque isso é bom não se deixar levar, cada vez será melhor. Fala 

que vê que o pessoal fala em “quebração” de máquina e na verdade essa “quebração” é uma 

vergonha e teria que acabar com isso. Esteve falando, de manhã, com o prefeito onde estava 

colocando alguma coisa. Acha que ele deveria sentar com os secretários e funcionários e terminar 

com esse problema de “banco”, os funcionários hoje nem sabem de quem é uma máquina, que 

máquina vai pegar amanhã, que maquina vai pegar depois de amanhã. Cita que uma máquina da 

prefeitura era para durar anos e hoje não está durando, um trator não chega durar dois, três meses. 

Acha que todos têm capacidade, todos são competentes. Acha que falta um pouco, o prefeito pegou e 

deu, e todos acharam uma boa, dar uma ajudadinha para os fiscais, poderia fazer isso com o próprio 

funcionário, cada qual que atingir sua meta durante o ano, ter um bom ponto lá no final do ano para 

cuidar sua máquina. Acha um absurdo hoje o “cara” pular de uma máquina para a outra, hoje se vê 

um dia dirigindo um lado, outro do outro. Sabe, pois se criou em cima disso e hoje se vê um “atirando 

para as costas do outro”. Pergunta quem que fundiu aquela máquina? Quem que quebrou aquela 

máquina? Diz que é uma coisa que só quem vai perder com isso é o município, acha um absurdo isso 

e teria que o prefeito tomar uma atitude, sentar com os secretários e ver isso, não colocar qualquer 

um, tem muita gente aí que não merece estar em cima de máquina. Não quer magoar ninguém, mas 

tem que dizer as verdades, acha que esta na hora de pegar e fazer alguma coisa. Pede ao 
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coordenador, que hoje o primeiro dia que não tem ninguém, nem coordenador e nem secretários aqui, 

mas pede ao presidente que o senhor, popular Sabiá, pediu para que a hora que passar com uma 

patrola ali na frente dar uma raspadinha na estrada dele, por que está “acavalando” carro, ele pediu e 

até esteve olhando um fio de choque que não sabe se está ligado ou não, mas dar um jeitinho, um 

choquezinho daqueles não tem perigo, ou vai lá e desliga. Fala sobre o projetinho que estava fazendo 

sobre mudas de eucaliptos, o qual esteve falando hoje com o prefeito que colocou como fundo 

perdido, mas daí chamou a secretária da Fazenda e ela disse que não tem como, até falou para ele 

que não tem como, por ele até estava disposto a ajudar, mas não pelo que foi passado não tem como. 

Deixa bem claro que eles vão fazer sexta-feira uma reunião com o conselho, e eles vão decidir para 

comprar essas mudas igual e cobrar na safra que vem, lá para maio, aí vai ficar bom, vai ajudar igual 

ao pessoal que está interessado. Desde já deixa o pessoal que se não quiser mais deixar inscrito, que 

venha até ele e veja isso. Seria isso e volta no tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, 

os colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que assiste aqui hoje, aos ouvintes da 87.9. Fala 

ao presidente que, em primeiro lugar, quer parabenizar o evento que foi realizado sobre o dia dos 

avós, na última quarta-feira. Parabeniza a equipe da Assistência Social, do CRAS, pelo sucesso que 

foi aquele evento, que bastante gente participou, apesar de ser um dia de semana o povo veio e 

aceitou o convite, estão de parabéns porque foi um sucesso. Pede que seja colocada uma lâmpada 

próxima a propriedade do seu Emílio, no Carovi, hoje se vê que segurança quase não tem, então se 

ficar iluminado perto das casas é mais fácil do povo ver se alguém anda perto de sua casa, perto do 

seu Emilio e perto dos Massafra também seja colocado lâmpadas, luminárias, para ficar melhor para a 

comunidade, porque geralmente esse negócio de iluminação pública quem mora nas vilas estão 

pagando. Pede que na esquina assunção, um pedido que faz horas que tem, sejam colocadas duas 

lâmpadas para aquela comunidade que mora ali próximo da Dona Maria, do “Cutuca”, que seja 

colocada, vejam a possibilidade. Fala ao colega que levantou a questão de aumentar o salário de 

funcionário para não estragar máquinas, acha que é impossível dar gratificação, porque cada 

funcionário que faz um concurso ele sabe da responsabilidade que ele tem, então cada um que for 

assumir uma empresa, um lugar para trabalhar, seja público, sabem da responsabilidade e quando 

prestado serviço sabe do que vai ganhar. Então, acha que quebrar máquina não adianta dar 

gratificação a ninguém. Não sabe, pois crê que os funcionários são todos competentes por que 

passaram no concurso público, então está faltando algo para ser realizado. Não sabe sobre operação 

de máquinas, mas é opinião que tem que não adianta dar bônus, dar aumento salarial, porque não vai 

adiantar de nada. Convida para o jantar da escola Chico Mendes, na próxima sexta-feira dia quatro, 

que toda a comunidade esteja convidada. Fala sobre a arrumação da estrada que está acontecendo, 

aconteceu lá no Reimanm e hoje iniciou no Passo do Valo, parabeniza a equipe e que faça um bom 

trabalho. Fala sobre esse negócio de construção, tem a posição que hoje construir não resolve 

problemas, porque precisa de quadro, precisa de funcionalismo, precisa de médicos para atender a 

comunidade, não adianta ficar em construção se não tem médicos. Viram hoje o governo do jeito que 

está aí hoje, está difícil de conseguir recursos, hoje é uma vergonha o funcionário público trabalhar, 

chegar dia primeiro, dia trinta e um receber seiscentos e cinquenta reais na sua folha de pagamento, 
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no dia seguinte receber mais quatrocentos e cinquenta. Isso para si é um deboche com o funcionário, 

por que a pessoa, como o pessoal da Brigada dão a vida pelas pessoas, pelo trabalho que estão 

fazendo, os professores batalham, fazem uma faculdade, gastam, às vezes famílias que não têm de 

onde tirar, gastam tudo o que tem para se formar, para trabalhar e chegar ao final do mês receber o 

salário “pingado”, não sabe que dia, não sabe que horas. Acha que chegaram ao “fundo do poço”, 

porque vinham parcelando, mas vinham dando uma parcela um pouco maior, mas agora seiscentos e 

cinquenta reais, funcionário trabalha um mês inteiro chegar ao final no dia de receber e receber 

seiscentos e cinquenta reias, no outro dia receber mais quatrocentos e cinquenta, isso é um desaforo 

para o funcionário. Acha que está na hora do povo se manifestar, repudiar, porque quebradeira não 

adianta mais, o povo tem que mostrar que tem voz e tem vez e estão descontentes com esses 

governos que estão aí. Agradece e volta no tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Fala sobre a patrola que 

estragou e levaram para Passo Fundo, que até então não foi quem questionou aqui na tribuna, mas 

quer falar o seguinte, o custo dela para arrumação é dois mil e duzentos, vai fechar, mas antes 

questiona se alguém sabia dizer quanto iria sair essa patrola? E quando estava indo a Passo Fundo 

sabiam que iria ser só cento e cinquenta? Afirma que ninguém sabia, a ideia era que tinha um custo 

bastante alto para o município, graças a Deus foi à mínima coisa, graças a Deus, mas ninguém, 

ninguém da comunidade, nem os mecânicos, ninguém sabia quanto que iria sair, graças a Deus foi 

bem pouco para os cofres públicos. Pede a Deus que todos participem para ajudar o Tiaguinho, que 

está passando por mais uma parte difícil de sua vida e que possamos, dia cinco, se fazer presente, 

porque é beneficente, e quando é beneficente toca nas pessoas e têm que ajudar, têm que ser 

solidários com as pessoas que mais precisam. Fala do seu amigo “Zé”, já que a Ionara fala tanto em 

aniversariantes, não vai ficar para trás, o amigo “Zé”, do Bairro Santo Antonio, parabeniza a ele, que 

dia seis próximo, agora domingo, estará fazendo mais um ano de vida, que receba esse abraço desse 

amigo vereador. Agradece e devolve a palavra à Mesa. CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, 

Líder de Bancada, PMDB: Se associa a colega Ionara, aos sentimentos da família do Sérgio, que 

Deus continue dando forças ao seu Quintino pela perda da neta, a todos os familiares, que Deus 

possa estar dando forças, porque é um momento difícil. Reforça a todos os colegas que falaram aqui 

para que votem na Consulta Popular, é muito importante que o pessoal esteja participando e votando. 

Associa-se também a todos que falaram da festa do Tiaguinho, que possam estar unidos, porque é só 

quem passa por uma dificuldade com doenças na família para saber, que todo o povo cipoense, e 

sabe que o Capão do Cipó, quando é por um motivo de doença todo mundo se une e participa. Pede 

encarecidamente que possam dar um jeito na Praça e limpar a Praça de Capão do Cipó, que estava 

tão bonita esses dia e agora está tudo de novo, suja, chegam pessoas para visitar Capão do Cipó, ou 

para passear, hoje teve um pessoal ali no banco Banrisul e até ficou com vergonha, vendedores que 

conhecia e eles disseram: “Carini, parece que está meio abandonada nossa praça”, e aí dizer o quê? 

Realmente está, mas disse: “Não, acho que o pessoal não teve tempo de vim limpar”, mas acredita 

que vão limpar e vão dar um ar bonito, vão pintar aquelas árvores para que fique uma boa imagem 

para quem chega visitar a cidade. Agradece e pede que Deus abençoe a cada um e deseja uma boa 

semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 
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MANENTE, Líder de Partido, PDT: Fala ao colega Antonio sobre a aveia, é muito bom, importante 

isso, falando hoje com os produtores de leite, a situação deles é precária porque tem gente que só 

trabalha com isso, não arrendam os lotes e está terminando o pasto e tudo. Então, pediram que se 

chegar a falhar essa chuva, pede que façam uma reunião com o prefeito, os vereadores, para poder 

fazer alguma coisa, até buscar um feno de fora, de repente é uma solução porque se sabe que só a 

aveia dar direto não dá, teria que ter alguma outra coisa, e buscar um feno de fora não sairia tão caro 

para o município. Deixa seu abraço a todos e até semana que vem. Agradece e devolve a palavra à 

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

para pedir que o pessoal vote na Consulta Popular, a demanda do nosso município, agricultura e 

melhoria de estradas, para beneficiar nossa comunidade. A respeito da Praça, diz a colega Carini que, 

semana passada, acha que foi sexta-feira, cruzou ali e viu dois funcionários, não sabe se estavam 

trabalhando, só sabe que estavam parados ali na frente da Praça. Acha que funcionário tem para 

cuidar a Praça, está faltando é fazerem o serviço, pois cruzou ali estava o Serginho e o Renato 

Souza, que estava ali escorado nas ferramentas, parado na beira da Praça, conversando. Acha que 

gente tem, está faltando é trabalharem, tem que botar esse pessoal a trabalhar mesmo, pois se vem 

para cuidar uma Praça, antes tinha um e conseguia manter a Praça mais ou menos, agora, se tem 

dois e não consegue manter uma Praça. Viu há poucos dias, gabarem aqui o Serginho, acha que 

agora já vieram aqui e falaram dele, pois se não manter a Praça limpa, então está brabo. Diz que 

semana passada ele estava ali, cruzou ali e ele estava ali, e se está desleixada não pode ser de um 

dia para o outro que venha terminar a nossa Praça, ficar tão abandonada. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: 
Voltando a Tribuna diz ao colega “Miro” não saber se falta vontade ou falta chefe. Outra coisa, diz aos 

colegas, que os mesmos têm que prestar atenção o que é falado nessa Tribuna. Primeiramente, 

informações que tinha do funcionário da empresa, e falou que poderia chegar a trinta e um mil e não 

cinquenta e um mil. Cita que o guincho três mil e seiscentos, e que bom que foi só isso, mas poderia, 

pois o chefe secretário chamou duas empresas e as duas empresas que mexeram, será que não tem 

custo, questiona e pede para anotar. Para a colega Ionara, voltando um pouquinho a sessão passada, 

diz que imagine se um colega pega uma retro escavadeira da prefeitura, um caminhão da prefeitura, 

para fazer serviço próprio e, ainda, cobrar hora-extra, aí seria caso de polícia. Fala que isso é o 

mínimo. Afirma que a colega falou que não teria, mas aí seria...Parabeniza ao Real Madrid, ao time do 

União, ao qual faz parte, com muito orgulho, não deu essa vez, mas no próximo campeonato dá. 

Sobre a aveia, diz que a prefeitura tem cento e oitenta sacos, em estoque, é só distribuir, fazer um 

projetinho, que passe por essa Casa, e não terá problema nenhum, está no depósito da feira, e é só 

passar aqui e distribuir para o pessoal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 

SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Ressalta aqui que, talvez, perdemos a verba essa 

dos açudes, pois em dois mil e treze era para fazer açude nos assentamentos e não foram concluídas 

as obras e daí foi feito uns açudes fora, e o governo, às vezes, fica de olho, pois não foi feito dentro 

dos assentamentos, que era para fazer. Falando com o Alisson, sobre essa iluminação daqui da 

esquina até o posto de saúde, está muito escuro aquilo ali. Falou com o secretário e ele lhe disse que 

a RGE Sul disse que não pode fazer por que não rede baixa ali, e ela não vai fazer a rede baixa, só 
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quando tiver morador, ou a prefeitura pague para fazer uma rede baixa ali, daí sim irão colocar as 

luminárias ali. Diz que estava preocupado, com o Alisson, pois fica aquele meio escuro ali, e muito 

perigoso, tem uns matagais ali e é perigoso vir ai cruzando um adolescente, ou até mesmo uma 

senhora ali e sofrer um atentado ali. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Volta à essa Tribuna para parabenizar a bancada do PDT pela 

postura que tem o vereador “Manjolo”, carinhosamente, preocupado também com o pequeno 

produtor, e já vê do outro lado o vereador Jairo só critica, nada está certo, está tudo errado. Questiona 

até quando o vereador Jairo irá ser humano. Cita que o mesmo não traz aqui nada de bom, que 

beneficie o pequeno produtor. Parabeniza o “Manjolo”, e continue desse jeito que “vai longe”, 

preocupado com o plantio de eucalipto. Diz ser muito bom e irá acontecer esse projeto si, diz ao 

vereador “Manjolo”, pois o governo já está preocupado e já apresentou a eles a sugestão do colega. 

Diz que a bancada do PDT ainda bem que tem um vereador “da altura” do vereador “Manjolo”. Dito 

pela colega Carini sobre essa questão dos açudes, realmente esteve ontem, portanto, já conversando 

com o pessoal da Emater lhe disse que Capão do Cipó não seria contemplado por que seriam outras 

regiões. Se fugiu essa altura dos açudes, acha que não foi por parte nossa, seria um projeto 

elaborado pela Emater. Recebeu da Secretaria de Agricultura, lá pelo Joãozinho, que lhe passou essa 

informação e, ontem esteve na Emater, conversou com a Ângela, conversou com o Samir e eles lhe 

passaram esse caso. Sobre a questão de perda de recursos, amanhã irá tomar conhecimento da 

perda de recursos, mas lembra que do governo passado foram perdidos muitos recursos, e até 

mesmo recurso para encascalhar as mangueiras do pequeno produtor, que até hoje não foram, só 

lembram-se de criticar o governo Froner, que faz sete meses que está no poder. Questiona quem 

passou quatro anos e não foi, ninguém se lembra disso. Não quer estar aqui se lembrando do 

passado, mas lhe provocam, vêm com certas conversas que não dá para levar para casa. 

Sinceramente, diz que tomem conhecimento dos fatos que passaram, para depois chegar aonde 

estão chegado. Diz estarem fazendo o melhor e vão fazer o melhor, o governo e a bancada do Partido 

Progressista estão “de braços abertos” para fazer o melhor pelo povo de Capão do Cipó. Pede 

desculpas por algumas palavras. Agradece e devolve a palavra a Mesa. Após o senhor presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e a matéria em pauta: OF. 

113/2017, do gabinete do prefeito, encaminhando Projeto de Lei 026/2017. PROJETO DE LEI 

026/2017, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2018-2021 e dá 

outras providências.” CONVITE, do CRAS e Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, para 

Café em comemoração ao Dia dos Pais, dia 11de agosto de 2017, às 8h00min, no CTG General 

Gumercindo Saraiva, a todos pais funcionários públicos e vereadores que são pais. MOÇÃO DE 

PESAR 016/2017, dos vereadores, aos familiares de Keila da Silva de Lima. Após o senhor 

presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 023/2017, do Poder 

Executivo que, “Dá Nova Redação ao Artigo 3º da Lei Municipal Nº852 de 22 de fevereiro de 2017 e 

dá outras providências”, aprovado por 0 7(sete) votos a favor e 01(um) voto contra. PROJETO DE LEI 

025/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso real de 

bem imóvel de propriedade do Município, constituindo-se no lote 03 da Quadra 29, nos termos em que 

se dispuser está lei – e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 
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016/2017, dos vereadores, aos familiares de Keila da Silva de Lima, aprovada por unanimidade. Após 

o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 08/08/2017, no mesmo horário e 

local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos 

da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 1º de agosto de 2017. 

  
 
 
 


