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                                           ATA N° 34 / 2017 (Ordinária) 
 

Aos 22 (vinte dois) dias 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 33/2017, da Sessão 

Ordinária do dia 15/08/2017, que foi aprovada por unanimidade. O senhor Presidente informa, 

que o Jurídico não se faz presente, motivo seu pai estar passando por uma cirurgia. Após o 

senhor presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, secretário, público 

que se faz presente, funcionários desta Casa, e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. 

Pede uma Moção aos familiares do senhor Antonio Bitencurt, que ontem partiu, e que Deus 

continue confortando aquela família, que está passando por um momento difícil. Também em 

nome da família, comenta que hoje esteve com a dona Mara, e que a mesma pediu para que 

agradecesse a todos, que estiveram junto com eles por esse momento, agradecer as 

pessoas que doaram coisas, quando o seu Antonio estava passando por aquela doença. E 

também, o seu Antenor, fala que esteve conversando com o mesmo hoje a tarde, e ele pediu 

para que todas as listas que o pessoal doou alimento, que doem o dinheiro para passar para 

a família. Então quem doou arroz, que não vai mais ser realizado almoço dia três, mas quem 

doou coxa e sobre-coxa, e todas as listas, cita que a colega Ionara tem uma, ressalta para 

que as pessoas doem um valor, o valor que puder, para que nós possamos passar para 

aquela família, que estão precisando. E toda a família agradece, independente, que Deus 

recompense a cada um que ajudou eles e estão ajudando. Quer pedir para a população, para 

todos os da cidade, ter consciência dos seus pátios, porque tem larva positiva da dengue, 

isso é preocupante, não chegou o verão. Então para que as pessoas se conscientize, que 

nós possamos ter consciência, que nossa obrigação é nós proprietários dos nossos pátios, ta 

limpo. E quem tem terreno, vamos manter o nosso terreno limpo, porque se tem um pote com 

água, pode ter larva. Então, vamos pedir a todos a colaboração, porque a nossa agente de 

endemias é muito eficiente, ela tenta fazer o melhor dela, mas se nós população não ajudar, 

não vai resolver. Para que chegue o verão e não tenha essa larva, que é preocupante. Quer 
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parabenizar a nova secretária de saúde, que começou, ontem saiu à Portaria, desejo sucesso 

a Débora, que ela possa fazer um bom trabalho, a frente daquela secretária, uma boa gestão, 

e como a mesma já falou nessa Casa, que bom que todo mundo, que todos os gestores 

passassem pela aquela Secretaria, para ver o que realmente é uma Secretaria de Saúde, 

deseja sucesso mesmo para ela, que ela possa fazer um bom trabalho. Gostaria de sugerir a 

todos os colegas, nós vereadores, para que fossem a luta, comenta que estava escutando o 

programa do “Serginho” no domingo, para que tenha um terminal, comenta que acha de 

ótima idéia, cita o colega vereador “Miro” te um terminal lá no Carovi, independente o banco, 

se for Banrisul, Bradesco, Caixa, Sicredi, a mesma acha que é muito valida a idéia e nós 

deveríamos ir em busca, ver se conseguimos, porque a população merece. Comenta que, 

quantas pessoas as vezes tem que se deslocar até aqui para pagar a sua conta de luz. 

Então, se tivesse um terminal lá na comunidade do Carovi, seria bem mais fácil, comenta que 

as vezes tem até que pagar um carro, para poderem vir. Então, acha que seria bem 

importante, lá tem o seu João, que já tem, tem a empresa do “Bilibiu” também. Então, acha 

que deveríamos conversar com eles, e ver se alguém tem interesse em primeira mão teria 

que conversar com algum dos comércios, se tem algum interesse, pra nós ir, em busca de 

um terminal, acha que é muito valida a idéia, pra nós se empenhar, mas ressalta que é uma 

sugestão, que a mesma está dando. A mesma diz querer uma informação sobre os 

empenhos, nossos empenhos da Prefeitura, porque não se pode colocar entrega, explica, 

dizendo, porque quando vai comprar uma mercadoria, se desloca e não compra aqui, ai o 

empenho tem que ir a Santiago, pra assinar o empenho, já desloca. Então, se tem a 

mercadoria em Capão do Cipó, ressalta dizendo, no comercio que tenha, cita alguns tipos de 

comércio, como farmácia, merenda escolar, qualquer tipo que tenha o comércio local aqui, 

para que nós incentivasse o comércio. E não precisasse deslocar um carro, que as vezes vai 

lá, só para pegar a assinatura daquele empresário. Fala que isso não é de agora, que faz 

tempo que vem assim, então, é uma sugestão para que incentive o comércio local e que faça 

aqui, porque até oito mil não vai a licitação. Então, nós poderíamos incentivar mais o 

comércio. Pede ao executivo, que realize de novo porque foi feito uma reunião com o 

comércio local, que venha fazer porque a mesma acha que é muito válido. Deixa seu muito 

obrigada e fala que volta no seu tempo de liderança. 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): Vice-presidente, Mesa diretora, 

colega vereadora, colegas vereadores, colegas, secretário Tiago, comunidade do Carovi, 

esposa do nosso vereador “Miro”, sua mana, “Joãozinho”, amigo “Serginho”, Alcindo e os 

amigos cipoenses que mais tarde estarão nos ouvindo, seu boa a noite a todos. Quer hoje em 

nome do seu Valdemar Cortes, presidente do nosso clube aliança, do nosso município de 
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Capão do Cipó, o mesmo pediu para fazer um agradecimento, a todas as pessoas que 

ajudaram de uma forma ou de outra, que compareceram no domingo, no almoço, para ajudar 

nosso clube aliança. Então, em nome dele e de toda a diretoria do clube, fica o 

agradecimento do presidente Valdemar Cortes, ele agradece de coração a todas as pessoas 

que ajudaram de uma forma ou de outra. Também tem um convite a fazer do nosso 

presidente do CPM, da nossa escola Julio Biasi, o seu Vanderlei, que está convidando a 

comunidade cipoense, para o dia nove, no CTG, o carreteiro da escola Julio Biasi. Então, o 

cardápio vai ser carreteiro, feijoadas, saladas e pão. Antecipado o valor do cartão vai ser dez 

reais, e na hora vai ser doze. E também, vai ter rifas, para ajudar a nossa escola, em 

beneficio a escola, e vai ser sorteada uma cuia de prata e ouro. Então, o presidente do CPM 

está convidando a toda a comunidade, vereadores para o carreteiro dia nove. Pede ao 

secretário de Obras e Educação, ali quem vai ao Marcio Garcia, bem na propriedade do 

mesmo citado, fez um pedido ao vereador, para que ele pedisse ao secretário, que olhe com 

carinho, que faça uma parada de ônibus para ele, porque ele está precisando porque quando 

o filho dele vai pegar o ônibus, chove e é longe para vir até a estrada. Então pede ao 

secretário que olhem com carinho ao filho do Marcio Garcia. Também no Passo da Areia o 

seu Patrick que tem três filhos pequenos, pede uma parada de ônibus, porque as crianças 

não tem onde ficar, e é longe da estrada. Então pede que coloque a parada de ônibus em 

frente a propriedade do senhor Patrick,  perto da estrada do seu Joel, onde os filhos deles 

esperam todo dia o transporte escolar. Também, cita o colega “Miro”, diz que conversaram 

durante a tarde e diz que lá no Passo do Valo, Rincão dos Beck, Passo do Tibúrcio e todas 

as localidades ali, as entradas dos proprietários, principalmente o pessoal que todos os dias 

vão sair das suas granjas, que o nosso secretário mande fazer as entradas, e realmente os 

trechos que estão precisando colocar pedras, tem que colocar as pedras. Porque o bueiro, 

depois que desce o Paulo Meneghini, tem que arrumar aquilo, e antes da propriedade do seu 

Olinton também, que o secretario olhe com carinho e mande arrumar aquele bueiro. Fala 

também, que hoje conversando com o pessoal, sobre a nossa Chama Crioula do nosso 

município, que foi comentado nessa terça que passou, nessa Casa, a gente tem que tirar os 

esclarecimentos para falar o certo. Então, na Chama o pessoal que foi buscar, foi cinco 

pessoas do município que foram buscar no Estado, então o município ajudou, de Mostarda 

até Manoel Viana e até Capão do Cipó, repete, do Estado, com alimentação foi gasto 329,00 

reais, 400,00 reais com 5 camisetas, e mais combustível que ainda não foi empenhado, 

ressalta que é do Estado. E do município, que nós vamos sair dia oito e vão chegar dia 

quatorze, o município vai ajudar 1760,00 reais com camisas, 560,28 centavos com 

alimentação, e 400 litros de combustível, do município. Ressalta que para ficar bem 

esclarecido, diz que tem que esclarecer os fatos para não ficar, ajudou ou não ajudou. Então, 
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o município, Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, através da Secretaria de Educação, está 

ajudando, sim. Diz que esses são os valores que esteve conversando com a secretária, diz 

que foram ver os empenhos que tinham feito, para o mesmo ver e trazer a esta Casa, para 

fazer esse esclarecimento a nossa comunidade. Diz que já do ano passado de Triunfo a Rio 

Pardo, foi 654,92 com comida, 64,04 com limpeza, 340,00 diária, 625,00 com 25 coletes, 200 

litros de diesel. Então, com um total de 2.337,96 reais. Então, hoje se for analisar no 

município foi gasto com o pessoal do Capão do Cipó, e do estado foi só ajudado ano 

passado, e do município não foi ajudado. Seu muito obrigado ao vice-presidente e devolve à 

palavra a mesa. 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, a colega vereadora, os colegas vereadores, secretário da 

Agricultura, os demais aqui presentes e os ouvintes da 87.9. Quer primeiramente deixar seus 

sentimentos a família do seu Antonio Valdir Bitencurt, e que Deus conforte o coração daquela 

família. E dizer, cita como a colega Carini falou, que quem fez as doações, que infelizmente 

ele nos deixou, que essas doações sejam revertidas em dinheiro, para ajudar a família nos 

gastos. Quer falar sobre a reunião do PPA que teve aqui na Câmara, da Audiência Publica, 

com o Dilcione, veio a Luciane, o Juliano Bolzan, o seu Vilson, fala que eles explanaram para 

os vereadores sobre o PPA. Fala também sobre a reunião que tiveram no posto de saúde cita 

o colega Dilcione, sobre os dois agentes de endemias que vieram de Porto Alegre, fala que 

eles pediram a colaboração de todos, pediram para nós fazer uma comissão. Com essa 

comissão convidar CTGs, integrantes do CTG, do clube, de varias comunidades, para 

integrar junto para poder fazer essa comissão, para extinguir esse mosquito, que tem aqui no 

nosso município, que agora tem no momento dois focos, mas já teve mais. Porque ele disse 

que temos o mosquito, mas graças a Deus não temos a doença, mas chega a doença 

aparecer no nosso município que é pequeno se manifesta bem rápido. Então, pede a 

colaboração de todos e semana que vem vão ter dias 29, 30 com eles também, uma 

capacitação, aonde eles vão explicar como fazer mutirão, mutirões de limpeza, 

exclusivamente por causa do mosquito, para nós combater aqui no nosso município. 

Comenta que esteve com o prefeito Tiago de Santiago conversando sobre a ponte do 

Camaquã, diz que agendou com ele para amanhã, diz que o mesmo vai vir com secretário e 

engenheiro. E convidando os colegas vereadores que queiram estar lá, é às duas horas, o 

prefeito daqui, o secretário de Obras, todos irão estar lá, para dar início às obras, ver como 

vão começar os trabalhos lá na ponte do Camaquã. Que agradecer o secretário de Obras, 

por uma parada de ônibus que ele colocou na frente da residência do senhor João Jorge, o 

“Jotinha”,o mesmo pediu para fazer esse agradecimento, pois fazia tempo que ele pedia, e 

agora foi atendido o pedido dele, novamente ressalta que ele pediu para agradecer, 
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agradecer o secretário de Obras e sua equipe que colocaram essa parada de ônibus. Quer 

também pedir oração para dona Elci que se encontra no hospital, estado de saúde, pede pra 

ela e para dar força para a família também, que está precisando de orações. Finaliza dizendo 

que era isso que tinha para hoje, e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT):  Seu boa noite, ao senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, munícipes que nos ouvem com sua presença novamente, 

em especial os ouvintes da 87.9. Começa associando-se aos votos de pesar do seu Antonio, 

falecido ontem, e que a gente sabe a dor que é para uma família perder um ente querido, 

mas esse destino não cabe a nós, sabemos que todos, tem o seu dia, mas a Deus pertence, 

então, que Deus conforte essa família. Comenta sobre o Projeto apresentado pelo mesmo e 

pelo colega “Manjolo”, sobre a tarifa social da água, diz para o pessoal que ta sendo de suma 

importância para o nosso município, na questão que a gente sabe que se gasta quase, acha 

que mais de 50.000 mil mensais, com esses poços, com gasto de energia elétrica nesses 

poços do nosso município. Diz que sabemos que entra, se entra 10.000 mil de volta, entra 

bastante. Então, pede para o Executivo, juntamente com o Legislativo, se fosse o caso, se 

reunisse e visse algum item que precisasse mudar naquele Projeto-Sugestão, ressalta que é 

um Projeto-Sugestão, para adequar bem todos os consumidores de água do nosso município, 

todos os usuários, ressalta que são todos, interior e cidade, para que não fique mal para 

ninguém. Tem o Projeto-Sugestão, vai para o prefeito, se ele manda como está, de repente 

alguém depois vai questionar, dizer que podia ter mudado isso ou aquilo, ou algum item, 

favorecer mais ainda a classe trabalhadora, aqueles que não têm muitas condições. Mas 

então, se ele chamar para discutir esse projeto, a Câmara de Vereadores, acha que vai ficar 

bom para todo mundo. Diz que é isso que tem que se fazer, é apenas um Projeto-Sugestão e 

alguma coisa que pode ser alterado, certamente se vir pra cá e virar lei, pode até algum 

vereador fazer alguma alteração. Cita a colega Carini, e diz que a mesma falou que existe no 

nosso município larvas do mosquito da dengue, Jairo diz que a partir de amanhã na 

Secretaria do Meio Ambiente, nós já estaremos plantando a semente da “Protelárie”, questão 

de dois meses praticamente já da para distribuir para o povo cipoense, aproximadamente três 

mil mudas vai ser feita amanhã, vai ser plantado. Não foi plantado antes por causa da geada, 

do inverno, mas acredita que final de outubro, começo de novembro, a nossa comunidade já 

estará recebendo. Sabemos que o combate do mosquito depende de todos nós, e não é 

através da planta que nós vamos combater, disseminar esse mosquito, esse inseto, para que 

não transmita mais a dengue, principalmente para nós cipoenses, que não tem. Mas, vamos 

fazer um esforço para ver se não chega, agora se tem larvas é bastante perigoso, já que 

existe até um mosquito por aí. Mas diz que com o pouquinho de cada um, conseguiremos 

chegar lá, e a partir de amanhã, na Secretaria do Meio Ambiente, a parte do Meio Ambiente 
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já estaremos fazendo. Seu muito obrigada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, secretario de Agricultura Tiago, demais aqui presente seu 

boa noite a todos. Deixa seus sentimentos a família do seu Antonio, que era uma pessoa 

muito querida, desde que chegou nesse município, sempre trabalhando para o sustento da 

família, então por isso aí, pede que Deus ajude família, quando Deus precisa de uma pessoa 

boa leva, e com certeza foi a vez dele se chamado. Diz que começa hoje pedindo para 

pessoal que fazem limpeza do campo de futebol, diz não saber se é o CND, o pessoal está 

reclamando que está sendo feito com a globe em volta, do campo, diz que seria um meio de 

manter limpo só que já pensou o dia que der uma partida de futebol, daí não vai entrar 

ninguém para lá, e estão reclamando porque os varal de roupas o dia que dá vento, isso é um 

pedido não quer colocar nome, mas se for preciso será falado. Também quer pedir ao 

secretário, fala que foi na Sepé e teve na casa do seu Vando a pedido dele, que faz cinco 

meses ou seis meses, e pode cobrar diz o mesmo, pois o Jaque prometeu, inclusive, o 

prefeito prometeu para ele uma carga de pedra, está lá à fossa aberta. Comenta que não 

conseguiu terminar o banheiro, e que tem que ir a 50 metros em uma patente, cruzar por 

cerca, na qual o mesmo tem problema de coluna, e tem de passar de arrasto. Fala que 

esteve lá olhando, a assistência social esteve lá olhando e tirou foto, e estão sabendo que 

está com uma fossa aberta lá. Ressalta que o mesmo disse, “pode falar lá Manjolo, qual quer 

coisa eu vou largar pra rua o esgoto, nem meu banheiro consegui terminar”. Comenta que 

acha que uma carga de pedra, ou até um cascalho grosso, se não tiver, para quebrar o galho, 

pois o mesmo está sozinho, e ele pede, por favor, para que o Jaque olhasse isso, ou o 

coordenador, e o fizesse. Cita o seu Fábio Pillar, que fica “pertinho” de lá também, pede para 

tirar uma terra, cita seu colega Tiago, com a retro da agricultura para dar uma passada, pois 

está construindo umas calçadas em roda, e tem um monte de terra, e diz que seria só 

empurrar, e que seria fácil o serviço. Fala também de uma pedreira, que o mesmo quer 

negociar com a prefeitura, queria umas horas só, e parece que já foram tirar umas pedras. 

Fala que como o mesmo não estava e a sua esposa foi e mandou parar. Ressalta que o 

mesmo falou, “não tem porque eu não me acertar com eles, quero umas horas só, não para 

agora”. Comenta que é pedra cupim ali perto, e que não empedram depois a estrada porque 

não querem, pois o mesmo diz que da o que quiserem tirar de pedra. Ressalta que isso é 

uma coisa boa. Comenta sobre a saúde, que tem uma gente que fala que está bom, e 

ressalta que está bom mesmo, tranquilamente não vai falar que não está. Mas que segunda-

feira veio um rapaz na saúde marcar uma consulta, pediu parar marcar na terça-feira, pois 

teria que ser em outro dia, e o mesmo foi informado que não poderia, porque não tinha 

médico e nem médica. Fala que o mesmo disse que “por médico não importa quem”, e diz 
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que ele está com problema, e quer ter uma consulta. Fala sobre a menina que atendeu na 

frente, falou que não tinha, o mesmo pediu para marcar na quarta ou quinta, e corrige, 

dizendo que somente na quarta, pois quinta irá levar seu pai, pois já marcou consulta, já por 

esse problema, e disseram que não tinha, somente na outra semana. Então ele pediu a ele, 

que se tivesse na terça que vem consulta, e não tinha médico. Comenta que deixará bem 

claro, que ele disse que se precisar, virá falar. Ressalta que talvez a menina não falasse para 

ele, que não podia consultar aquela hora, mas o mesmo queria agendar. Comenta que já 

pensou daqui a um ano, vão ter que marcar consulta daqui dois ou três meses, pois estará 

tudo agendado, e acha que devia ter mais horas. Diz que o executivo tem que ver o que faz. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 

BRUM (PP): Cumprimenta Mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, 

comunidade que assiste aqui hoje, Secretario da Agricultura, aos ouvintes da 87.9, seu boa 

noite a todos. Senhor Presidente, diz vir aqui pedir que seja feito um patrolamento ali próximo 

ao Carovi depois da propriedade do Leone, ali em diante até onde foi construído aquele 

bueiro novo, ali precisa, fala que acha que as patrolas estão no Passo do Valo, por pede ao 

secretario uma cruzada naquele trecho ali, porque está surgindo bastante valeta, tem até uns 

borrachudos que surgiu ai, e precisa ser corrigido que seja de imediato, feito aquele bueiro 

perto da antiga propriedade do senhor Beto Dani, porque ta ruim aquele trecho ali, então por 

isso pede que secretário olhe com bons olhos para aquela comunidade ali e seja feita esse 

trabalho, fala saber que muita coisa está sendo feita no município, mas ainda falta pequenos 

reparos nas estradas para ficar em perfeito estado, para dar ”trafegualidade”, aos munícipes 

porque eles precisam de estradas, os transportes que estão fazendo a linha, e precisam de 

estradas boas, porque senão começa quebrar os transportes, quebra nas estradas as 

estradas estando ruins, não tem condições de manter em perfeito estado, que sejam feitos  

pequenos reparos. Fala que também quer convidar já para a festa na Escola, Macedo Beltrão 

dia 17 de setembro, que haverá desfile cívico tradicionalista, á também, convidar também os 

piquetes que queiram participar daquele desfile lá que estão convidados, sabe se que para 

participar do desfile tem ter exame porque se não, não perderam participar porque se um 

fiscal bater é complicado, a multa é muito pesada para organizadores da festa, então os 

piquetes a comunidade do Carovi quiser fazer o exame, quinta feira pela manhã vai está à 

veterinária lá fazendo exames nos animais lá, a comunidade está convidada a participar do 

desfie, a participar da festa, que é tradicional, na comunidade. Também o piquete Capão da 

Batalha, está convidando para um jantar baile, dia nove de setembro, porque é feito lá na 

comunidade do Carovi, como o desfile sempre é feito na semana farroupilha, como desfie da 

escola será dia dezessete não vai ter data para fazerem no salão da escola, porque senão vai 

ficar muito apertado, tem a organização da festa, e depois tem limpeza então fica muito 
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apertado durante a semana farroupilha, então eles marcaram para dia nove de setembro, 

jantar baile do piquete Capão da Batalha, no Carovi. Também quer falar nesse dia, sobre 

participação que tiveram no Seminário em Santiago, de Políticas Publicas na Câmara 

Municipal Vereadores de Santiago, muito bom, bom aprendizado para todos que estão 

começando o melhor para município, e sabemos que o Tribunal de Contas, está encima e a 

responsabilidade de todos os legisladores e da administração hoje é muito grande, dinheiro 

público não é fácil de administrar, então esse Seminário é muito importante de participar, a 

noite também participaram da Audiência do Tribunal de Contas, e viram lá serem julgados 

prefeituras vereadores presidentes de Câmaras sendo julgado por pouca coisa, mas são 

condenados a devolver para os cofres públicos aquilo que foram muitas vezes só por uma 

declaração   que não foi enviada, para Tribunal já são condenados então muito importante 

participar para se orientar no serviço que estão fazendo. Seu muito obrigado, diz voltar em 

seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor Presidente, demais colegas vereadores, 

colegas vereadoras, munícipes que se fazem presente, Secretario da Agricultura Tiago, 

funcionários dessa Casa, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente diz 

que fará um pedido, que o executivo coloque no portal de transparência escremine todos 

valores, porque está só valor bruto  do que se ganha ali, que se coloque o que se ganhou 

para chegar naquele valor, especificamente por causa do valor bruto, se ganha diárias ou 

horas, diz que gostaria de saber de todos, tem alguns colegas funcionários públicos, que 

estão se queixando de diárias de alguns Ccs, que estão recebendo e alguns deles nem a 

campo sai, Ccs, então o coordenador, então o diz que gostaria que tem Ccs ganhando mais 

diárias de campanha que muitos operários e operadores, diz que acha que tem alguma coisa 

errada nessa brincadeira, então diz novamente que gostaria que fosse tomada as 

providencias sobre isto, então que o Presidente ou o líder de governo, faça um pedido ao 

executivo. Fala que mudando um pouco de assunto, aquele bueiro ali na frente do seu Bino, 

descendo um pouquinho ali para seu Paulo Meneguini, diz não saber se é mau de gestão, 

cada secretario que passa aonde faz um bueiro há vinte ou trinta metros corre a água, diz 

novamente não entender que a natureza é simples, corre água e atravessa a estrada e ali 

que se faz bueiro, daí fazem trinta quarenta metro longe, diz não entender qual a logística, o 

inteligente que está fazendo isso, diz novamente não entender mesmo, diz que tem alguns 

bueiros aí por todo município que os colegas vão ver, que foi uns erros de cálculos 

incalculáveis, então diz esperar que quem está fazendo coordenando o serviço e se não tem 

noção de lugar de para quem sabe, para não acontecer esse tipo de equivoco. Outro pedido 

que faz ao colega Antonio é que tem  denuncia hoje, de transporte escolar que trafega, no 

Carovi que tem três anos menos que se pede, uma combi de dois mil e quatro, diz que quer 
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que o senhor averigúe isso, para saberem e que na próxima sessão seja esclarecido  e se 

esse fato realmente está acontecendo, diz que já vem discutindo sobre transporte escolar, diz 

que são seus filhos que estão e se é para um é para todos, diz que não se abre uma exceção  

para ninguém sem exceção mesmo. Outro colega Antonio mais um sobre o motor da volts o 

senhor não estava na ultima sessão, voltou os pedaços diz que queria saber o seguinte que 

conversou com os mecânicos e eles não sabem de nada, quem autorizou ficaram cento e 

vinte dias fora, qual é o custo  para os cofres públicos, essa desmontada quem fiscalizou a 

abertura desse motor, e quem garante que essas peças que estão são as que são do motor 

mesmo, então são esses tipos de esclarecimento que quer porque é dinheiro público, e diz 

que está aqui para fiscalizar. (vereador Jairo de Lima Charão fala: para esclarecer um 

pouquinho no expresso dessa semana dia vinte nove a abertura de licitação para conserto da 

volts foi e voltou gastou e agora are cem está indo para licitação are cem. Encerra a fala 

vereador Jairo de Lima Charão) e ela ficou cento e vinte dias fora. E colega “Manjolo” não 

tem nenhuma retro funcionando tem quatro e hoje não tem nenhuma, pois deu a coincidência 

de dar problemas em todas ao mesmo tempo. Diz que seria isso e voltará em seu tempo de 

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

OLIVEIRA (PP): Senhor Presidente, vereadores vereadoras munícipes aqui presente, 

Secretario da Agricultura, seu boa noite a todos. Diz que tinha outra coisa para falar mas, 

agora o Tiago falou uma coisa ali, que queria até falar um pouco dizer a ele que se chegasse 

ele estar e ser vereador da outra administração iria ter bastante discurso, porque vendo umas 

algumas coisas da administração do seu governo, estava vendo aqui colega que o senhor 

fala da dos colegas que ganham horas, ganham um pouquinho mais os Ccs, e um parente 

seu na outra administração trabalhava no Jurídico na prefeitura para manter um salário de 

oito mil reais, quase oito mil reais, tiveram que contratar outro profissional que chegou uma 

despesa de quase quinze mil reais, para poder desempenha o cargo que ele não teve a 

qualificação para esse cargo, então é bom senhor lembrar também desse tempo, para depois 

poder falar aqui, que é muito importante isso aí, falar porque dinheiro público como estava 

dizendo o colega Miro, é bem visado pelo Tribunal de Contas, eles estão cobrando tudo então 

diz achar que seria muito importante mesmo fiscalizar mas também ver o que aconteceu 

também no passado, diz então seria isso que tinha para Le alertar, que de repente pode lhe 

jogarem na sua ou lhe falar o que ta acontecendo. Fala que teve nessa manhã de hoje o 

PPA, tinha pouca gente, mas saiu é lei de sair esse PPA, e agradece aos colegas ali da 

fazenda que vieram aqui e passaram tudo de novo, todo aquele gráfico do PPA, fala que quer 

agradecer a todos. Também diz que quer falar sobre a reunião agora de tarde com pessoal 

da lá da quarta que vieram sobre o mosquito do aedes aegypti a cidade é pequena tem como 

mudar história tem o mosquito tem a larva é porque tem o mosquito, vai ponha mesmo uma 
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cidade pequena num raio de dois quilômetros uma fêmea pode contaminar toda população, 

de Capão do Cipó, é muito preocupante diz que gostaria de dizer que tem ser formado os 

comitês que a colega falou ali com os presidentes de entidades igrejas, clubes e de todas as 

entidades tem que o CTG, criar esse comitê para debater e controlar essa praga, Porto 

Alegre já deu por encerrado como diz, porque eles não conseguem mais o foco ta muito 

grande já tem mais de aedes aegypti, que o pernilongo e as doenças já teve caso de zica 

vírus, em Porto Alegre, preocupante isso aí e tem que dar as mãos e junto com as pessoas e 

a Secretaria de Obras para fazer a limpeza direta do mosquito, não é limpeza de sofá velho, 

nesse comitê será criado e vão fazer esses direcionados só para o mosquito, também para 

juntar esse material e não deixa que a população do mosquito venha atacar no município. Diz 

que seria isso e que voltara em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta senhor Presidente, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, ouvintes da 87.9, que estão escutando, 

cumprimenta Secretario da Agricultura, e de imediato faz um agradecimento ao secretario, 

pelo belíssimo trabalho que vem realizando na frente dessa secretária. Diz que quer transmitir 

votos de pesar a família do seu Antonio, ao Marcos grande amigo seu, diz que sabe que 

passar por uma dor dessa não é fácil de aceitar. Também quer dizer que terça que passou 

não pode se fazer presente motivos tratamento de um dente que ainda está lhe causando 

problema mas que amanha estará novamente com a doutora Taciana para que se possa 

tomar providencias sobre esse dente aí, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Fala que quer 

falar um pouquinho sobre as retro escavadeira o vereador aqui falou sabendo de uma retro 

escavadeira   uma até que o senhor deixou ferver né vereador nas suas mãos, um 

profissional que nem o senhor, por isso que agora estão em falta, dessa retro escavadeira, 

que estava em suas mãos, e foi uma informação que recebeu , que em suas mãos ferveu, é o 

que aconteceu da população ficar sem a retro, para atender as demandas do nosso 

município. Comprar em Capão do Cipó, sempre disse vereadora Carini que também é a favor 

e compra em Capão do Cipó, e vive em Capão do Cipó, e valoriza o povo de Capão do Cipó, 

em seu governo passado a sextas básicas que chegava até o município era comprado no 

mercado Camelo, em Santiago, remédio tinha uma farmácia, aqui que era a farmácia Oliveira, 

até fecharam as portas porque seu governo também não deu uma aval nenhum de compras 

no município essa é as empresas que queremos para Capão do Cipó, que feche as portas 

então tem ser valoriza e ver o que fizeram no governo que passou, hoje tem ser resolvido 

todas as questões do município em apenas oito meses, de governo estao sim resolvendo sim 

e vão continuar resolvendo os problemas do povo Cipoense. Também quer falar um 

pouquinho sobre a Secretária de Saúde que assumiu aquela pasta, diz que quer parabeniza 

La, e dizer a ela sucesso e que pode contar com sua pessoa, e o povo de Capão do Cipó, 
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merece dá altura dela uma pessoa muito querida, uma pessoa muito com os pés no chão, e é 

o desejo que queremos que a Secretaria da Saúde, a saúde seja o esteio do povo de Capão 

do Cipó, isso foi sempre falado e se Deus quiser, temos lá a Débora assumindo aquela pasta. 

A patrola tem uma funcionando que está trabalhando na região do seu colega Miro, e duas 

patrolas que já estão sendo uma para provavelmente já concluída quase o que estão fazendo 

na patrola, para amanhã ou depois sair para as estradas, essa outra patrola vereador Tiago, 

diz que gostaria que o senhor fizesse um oficio ao Secretario de Obras, pedindo o que foi 

colocado essas questões o senhor pode até fazer, entregar em suas mãos que repassa ao 

Secretario de Obras, do município então assim diz que vê as coisas. Sobre o agendamento 

de saúde, o agendamento de saúde no Posto da cidade vem de governo federal, vem do 

governo que passou, diz que às vezes chega ali no Posto de Saúde quando não é uma 

emergência jamais uma pessoa, jamais uma profissional do Posto de Saúde vai deixar de 

atender um ser humano, duvida sobre isso, e os queridos estagiários que lá estão 

trabalhando são pessoas capacitadas, então quando as pessoas chegam ao Posto de Saúde, 

não tem um agendamento, somente tem um agendamento lá para quinta ou quarta, diz não 

posso porque terá que sair, ou diz não posso esperar, então realmente profissional existe 

bastante lá, então todo mundo que está lá ta trabalhando, basta cada um ter um pouco de 

calma, e esperar ou agendamento ou uma ficha de emergência, para ser atendido. Diz que 

voltará como líder de governo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO 

CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Reforça o convite da colega Ionara, 

para amanhã à reunião no Carovi, na ponte. Fala que é para tratar sobre a mesma, pois crê 

que a nossa administração e a administração de Santiago entrarão em parceria para fazer um 

serviço bem feito lá. Comenta que já foi desperdiçado público ali, e ressalta, tomara que 

nossa administração, juntamente com a administração de Santiago, que também trabalhou de 

parceria na outra arrumação, e desceu tudo por “água a baixo” por serviço mal feito. Convida 

toda a comunidade que queira participar em tal, pois é de suma importância aquela ponte do 

Camaquã. Reforça o convite, e fala que todos estão convidados a participar, amanhã à tarde, 

às quatorze horas, aonde o Prefeito de Santiago e o Prefeito do Capão do Cipó vão se fazer 

presente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Cita seu colega Dilcione, fala que se tem 

alguma coisa errada, talvez o mesmo tenha sido conivente, pergunta por que não denunciou 

ao tribunal se estava errado, se foi apontado alguma coisa. Cita seu colega Antonio, e fala 

que o mesmo é um mal informado, e sua fonte esta totalmente equivocada. Comenta que o 

que aconteceu lhe na retro foi uma falha mecânica, de defeito de fabricação, e fala que está 

sendo apurado. Ressalta que o mesmo tem secretário, e pode para perguntar a ele. Fala que 

deve rever suas fontes, pois está totalmente equivocado. Comenta que o mesmo é líder de 
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governo, e pergunta por que lhe deve mandar ofício, e qual sua função aqui. Pede para que 

tenhamos linha de trabalho. Cita seu colega Diego, e fala que não falou que a Prefeitura não 

ajudou, e pede para que o mesmo preste atenção no que ele fala aqui. Diz que não falou, fala 

que apenas não tinha ajudado com o óleo na ida a estadual, e comenta que não se referia a 

municipal. Ressalta que teria outras coisas a falar, mas deseja uma boa semana a todos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, 

Líder de Bancada, PP: Cumprimenta a Débora, dando a boas-vindas, secretária de sua 

secretaria, e deseja muita sorte na secretaria, e ressalta que é uma secretaria bem 

complicada. Cita seu colega “Manjolo” que estava falando, e fala da gente que trabalha ali, do 

mesmo que trabalha quinze anos ali, e comenta que sabe do pessoal que tiver necessidade, 

vai estar sempre sendo atendido, pois sempre tem a demanda para as pessoas que tiver 

urgência e emergência. Ressalta sobre o agendamento, que é para esse paciente mesmo, 

pois podia até consultar amanhã, e no caso ficou só para a quinta-feira. Fala então, que não 

era uma urgência, pois se fosse teria ido lá. Pede as pessoas, e para os colegas agentes de 

saúde, explicar bem o que é urgência e emergência, para as pessoas chegarem lá e serem 

atendidas. Comenta que todos vão chegar e vão ser atendidos, vão ser atendidos pela 

enfermagem, ou vão passar para um médico, se haver necessidade mesmo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, 

PDT: Não fez uso do seu tempo regimental. CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder 

de Bancada, PMDB: Convida a todos os filiados do PMDB, para que se façam presentes dia 

vinte e seis, sábado, na nossa convenção, das nove às quinze horas, e todos simpatizantes 

que possam vir. Cita seu colega Antonio, e fala que vai falar quanto à mesma, de quando foi 

gestora. Fala que de cesta básica não sabe, pois não era da parte de sua secretaria, mas 

afirma que com certeza era comprado aqui os medicamentos, na farmácia da Leslie, e fala 

que é só pegar em todos os empenhos antigos, e comenta sobre as fraudas, e reafirma, que 

com certeza era comprado na farmácia da Leslie, e a mesma entregava ali. Ressalta que não 

precisava deslocar carro para ir lá buscar, como tem acontecido de ir buscar em uma 

ambulância cheia de frauda, e vem até aqui. Comenta que se referiu sobre os empenhos 

fossem entregues, que quem comprasse entregasse aqui, pois é um gasto ir a Santiago, 

muitas vezes ter que pagar lá no perímetro urbano, para deixar a ambulância, para poder 

carregar, para poder trazer a mercadoria aqui. Diz que é a isso que se referiu. Fala que 

também quer agradecer ao Ryan Sequeto, o Milton Martins, e o Fábio Nunes, que se 

disponibilizaram a ficar a frente da executiva do PMDB da juventude, agradece, e deseja que 

possam fazer um bom trabalho, e que possam sempre contar com nós. Agradece e devolve a 

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

Cita o Presidente, e comenta sobre o projeto das mudas de eucalipto, que foi autorizado pelo 
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Prefeito, onde o mesmo falou com ele antes para fazer um projeto e começar por isso ai, no 

qual achou muito bom, e diz que seu colega Tiago sabe também. Afirma que o prefeito diz, 

“faz que com certeza passa”, e que o mesmo, hoje, estaria com 90 inscritos, 90 famílias 

ganhariam com isso, inclusive o próprio município, afirmando que a renda viria junto depois. 

Pede desculpa ao pessoal, pois está fazendo sua parte, e crê que vai dar certo. Ressalta que 

a prefeitura precisaria de dez a quinze mil para segurar essas mudas, para poder dar um 

prazo para o pessoal poder pagar, que seria em maio da safra que vem, conforme o Prefeito 

lhe tinha passado. Comenta que isso, com certeza, não seria dado, e que crê que se um 

projeto desses não der, se o mesmo fosse tirar de sua parte, não tem projeto que o “cara” 

faça. E comenta que aí é por falta de interesse mesmo, deixando bem claro. Fala que 

amanhã de manhã até o Prefeito, para procurar falar com ele , pois está chegando a época e 

não podemos esperar mais, e estamos atrasados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Cita seu colega “Manjolo”, e 

convida o para a tarde fazer uma visita ao executivo, pois o mesmo é favorável a sua 

indicação, a sua proposição, mas talvez o mesmo a tarde não se encontre, pois estará no 

dentista. E afirma que com certeza, o Prefeito fará o melhor para o povo do Capão do Cipó, e 

pelo vosso pedido, na qual se associa também ao pedido, e acha muito fundamental. 

Comenta sobre a questão de mandar ofício ao vereador pedir ao secretário, o mesmo acha 

que na questão, e cita o vereador. Ressalta que não por ser líder do governo, e afirma que 

com muito orgulho é líder de seu partido, do Partido Progressista, o partido da boa política, e 

o mesmo se orgulha em ser vereador do Partido Progressista, onde obteve cento e trinta e 

nove votos do querido povo do Capão do Cipó, e o mesmo tem muita responsabilidade, pelo 

povo do Capão do Cipó. Comenta que se o mesmo levar este ofício, simplesmente, tal o 

ficará cobrando, mas levará a conhecimento do secretário amanhã, ou daqui a pouco quando 

sair da sessão, para que tome as devidas providências, sobre a sua informação. Afirma que 

certamente, o secretário o dará informação, vai lhe oficializar. Fala sobre a Chama Crioula, 

um momento tão tradicionalista, que nós vamos viver a partir agora do mês de setembro, 

onde já esta em discussão aqui. Parabeniza o Presidente desta Casa, Diego, pelo esforço 

que tem feito, e ressalta que as tradições do Rio Grande do Sul, nós não podemos deixar 

decair. Comenta que devemos nos preocupar, e ficar triste, que o Governo Federal quer tirar 

dez reais do aposentado, para tapar o furo do roubo que fizeram em Brasília. Afirma que o 

governo do estado não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários 

públicos, e ainda diz que vem projeto oficializando vereadores, e vereadoras, para dizer que 

tem tantas coisas para vir pro Capão do Cipó. Fala que se tivesse do governo do estado para 

vir para o Capão do Cipó, pagaria a folha de pagamento dos funcionários, que andam 

mendigando com as dividas, depois de uma longa faculdade que tem feito, para trabalhar o 
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governo do estado não pode pagar. Comenta que é com isso que devemos nos preocupar, 

pois lamenta muito que o aposentado seja cortado dez reais de seu salário, e ressalta que 

esse é o governo do PMDB. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas, e a matéria em 

pauta. MOÇÃO de PESAR 017/2017, ao senhor Antonio da Silva Bitencurt. OF, 007/2017, 

convidando para Seminário de Educação e Desenvolvimento Regional Vale do Jaguari, 

acontecerá dia 24 de agosto de 2017, ás 19horas, no Auditório Central de São Vicente do 

Sul. OF, 012/2017, UVERGS, convida para Seminário, sobre Gestão Pública 

Contemporânea, realizar-se, dia 29 á 1º de setembro de 2017, em Porto Alegre. OF, 

001/2017, da vereadora Carini Jesus Rosado Nascimento, solicitando o empréstimo da 

Câmara Municipal de Vereadores, para Convenção de seu Partido PMDB, realizar se dia 26 

de agosto de 2017, apartir das 9horas ás 15horas.   Verificando não haver mais Após o 

senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 026/2017, do 

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

outras providências.” Aprovada por unanimidade. MOÇÃO de PESAR 017/2017, aprovada 

por unanimidade. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara 

encerrados os trabalhos da presente Sessão. O senhor Presidente convida todos para a 

próxima sessão, 29/08/2017, no mesmo horário e local. 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, 22 de agosto de 2017. 

  

 
 

 

 


