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                                           ATA N° 35 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 29 (vinte nove) 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, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, 

iniciamos nossos trabalhos”. Após o senhor presidente, em exercício, cumprimenta os presentes 

passando a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 34/2017, da Sessão Ordinária 

do dia 22/08/2017, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente, em exercício, 

comunica que está presidindo a sessão, motivo o Presidente, vereador Diego Santos do Nascimento, 

estar em viagem a Porto Alegre. Após o senhor presidente em exercício, chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS 

DO NASCIMENTO (PP): Em viagem a Porto Alegre. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA 

NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o Presidente em exercício, a colega vereadora, os 

colegas vereadores, assessor do deputado Bianchini e os demais presentes. Começa fazendo um 

pedido a favor do senhor Arcioni e dona Fátima, que fizeram um agradecimento, pelos quatorzes dias 

que ela esteve internada no Hospital de Caridade de Santiago. Nesses quatorze dias ela quer 

agradecer a Secretaria de Saúde do Capão do Cipó, o enfermeiro e médico do Hospital de Caridade e 

todos amigos, vizinhos e parentes pelas ligações e mensagens recebidas. Quer agradecer do fundo 

do coração. A vereadora deseja a dona Fátima uma boa recuperação. Comenta sobre a ponte e diz 

aos colegas que aquele dia que foi marcado e teve que desmarcar, em breve o prefeito de Santiago 

vai remarcar outra data conosco, para ir fazer a avaliação, para construir a ponte, ressalte e diz 

reformar aquela ponte que está precisando reparos. Falar um pouquinho sobre a nova secretária, que 

aquele dia a mesma não falou, deseja boas vindas, tem certeza que a Débora vai fazer um bom 

trabalho, como a colega Carini já falou, e comenta que a nova secretária fez alguns pedidos, para as 

pessoas que chegarem lá, fazer pedidos de exames, tem exames que são urgência, conversar com 

ela ou pedir para o médico se é urgência, colocar bem, pra ela poder pedir, a gente sabe que a crise 

ta grande, mas se é com urgência, ela sempre vai dar um jeito. A Secretaria de Saúde de Capão do 

Cipó sempre deu jeito com exames e medicamentos também. Conversando com ela, a mesma vai 

entender e tentar resolver o problema. A vereadora comenta que esteve junto com o colega Dilcione, 

em um curso de capacitação, com o agente de endemias, sobre o Aedys, o mosquito e diz ser isso 

que nós temos que se preocupar agora aqui no nosso município, que o nosso município está 

manifestado, todo mundo sabe que aqui, Santiago a manifestação é grande, pelo tamanho do 

município. Tem focos, então, pra nós fazer urgente, cita o colega Dilcione, esses comitês, com todas 

as entidades, CTG, igreja, todas as Secretarias, porque não é só a Secretaria da Saúde, nós agente 

de saúde e o agente de endemias que temos que se preocupar com isso. Ressalta que todos, porque 
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só nós não vamos combater esse mosquito, que a gente sabe que ele se prolonga rápido, o foco 

deles passam rápido. Diz ser isso para hoje e ate terça que vem. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador teve 07 (sete) minutos de seu 

tempo regimental, pois recebeu 02 (dois) do vereador Luiz Ozório Gomes Manente. Boa noite 

senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que nos ouvem com suas presenças, 

e em especial novamente nos visitando os assessores do deputado Bianchini e a todos os ouvintes da 

87.9. Diz ao senhor presidente começar se associando aos votos de pesares, pelo passamento do 

seu Pedro Froner, morou muitos anos no nosso município, a pouco ele tinha se mudado, residido em 

outra cidade por motivo de saúde, e veio a falecer. Diz que era um grande amigo que tinha particular, 

inclusive ex-vereador do PDT, de Bozano, não lembra a cidade, mas diz ser “daqueles lados lá”, 

ressalta que é Boa Vista do Cadeado. Diz que tinham uma relação bastante estreita entre PDT com o 

seu Pedro Froner, e a gente deixa nosso sentimento para toda a família. Fala também das Crotalárias, 

e teve um equívoco semana passada, até saiu no jornal Protalaries, e diz não ser Protalaries e sim 

Crotalárias, que está plantada na Secretaria do Meio Ambiente, tem três mil mudas já nascidas, e 

logo-logo vão estar distribuindo para o pessoal, para ajudar no combate ao mosquito da dengue. A 

pedido de pessoas, diz eu até estranharam muito do mesmo, não ter feito mais essas referencias, que 

fazia antigamente aqui, ressalta que vai voltar, não diz que em cada sessão. Mas falar no santo do 

dia, que nós sem Deus, sem santo, não somos nada. Hoje é dia de São João Batista, o maior entre os 

profetas, que nunca cessou de ouvir a sua voz, onde fosse necessária, para endireitar os caminhos 

sinuosos do mal. Reprovou publicamente o comportamento pecaminoso de Herodes Antipas e da 

cunhada Herodíades, que mais tarde lhe custou a prisão, e após a filha da Herodíades, Salomé ter 

sido destaque em uma dança que entusiasmou Herodes, que era tio dela, como prêmio ela pediu a 

cabeça de São João Batista, ele foi degolado e entregue em uma bandeja para Salomé. Diz que ele 

teve uma vida de muita luta contra os grandes da época e lhe causou a vida. Então, isso é uma 

missão que, quem puder olhar, pesquisar a vida de São João Batista, é incrível. Então, a pedido de 

pessoas amigas, diz que está retornando com o santo do dia. PGA, Programa Gaúcho do Artesanato, 

vai ter um seminário em Santiago, sobre artesanato. Vão discutir a profissão do artesão, estimular a 

formação de grupos de produção, impulsionar a comercialização e contribuir para a qualificação e 

valorização do artesão. A gente sabe que isso ai é rentável para famílias, que gostam de trabalhar 

com artesanato, cita o colega Dilcione, diz que a família do colega é uma família de artesão. E está 

colocando aqui que vai ser dia doze de setembro, no centro cultural, em Santiago. Informações 

através do SINE, com João Batista Bitencourt Borges através do 3251-1380, está passando essa 

informação que se o Executivo ou pessoas do nosso município se interessar pode entrar em contato e 

de repente conseguir umas vagas, ainda existe vagas. A mesmo para trazer isso ai, ou de repente ir 

um grupo para se informar e depois trazer para o nosso município de repente esse programa que é 

muito importante, que é um programa gaucho. É do nosso Estado. Parabéns a direção e integrantes 

do grupo DBV de segunda e terceira idade Conquistando Amigos, pelo belo baile no CTG, domingo à 

tarde, diversão sadia para os idosos, isso é saúde. Diz que esteve a grata satisfação de participar e 

quer dizer que vai tentar não perder mais esses bailes, porque tem perdido uns quantos e esse foi um 

bailão de marcar época no nosso município. Com diversas visitas da região. Então, um grande abraço 
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a todos os participantes e em especial a direção do grupo Conquistando Amigos. Quer falar da 

estrada do Carovi que o colega “Miro” vem falando a diversas sessões, principalmente na frente onde 

era a propriedade do seu Beto Dani, precisa ser arrumado, o ideal seria colocar os bueiros. Diz que 

essa tarde por infelicidade, quase capotou uma camionete lá. Então, quer dizer que é sério o 

problema, não foi solucionado, estão querendo acontecer uma tragédia no nosso município, para 

depois concertar. Pede então, encarecidamente para o Prefeito municipal faça urgentemente a 

recuperação daquela estrada. E o Rincão dos Vieiras faz uma semana que está sem água presidente, 

queria que falasse para o Prefeito municipal, que providencie o quanto antes, porque mais de uma 

semana, não tem cabimento as pessoas sem água, a gente sabe que vão vir, de repente colegas na 

tribuna, é não pode mexer na rede, porque queimou a bomba, ta no seguro, tem garantia, coisa e tal, 

mas o mesmo que dizer o seguinte, se ainda vão demorar para trocar a bomba, que leve água na 

casa do pessoal que está sem água. E também hoje é o dia nacional de combate ao tabaco, cigarro, 

fumo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde é a principal causa de morte no planeta, nós 

temos ai hoje duzentos mil brasileiros por ano, mortos, por causa do cigarro. Quase cinco milhões no 

ano, em todo o mundo. E o SUS garante para quem quer parar de fumar, tratamento gratuito e 

acompanhamento profissional. Então, nós temos ai diversas pessoas que deixaram de fumar, que 

sabe que a partir do momento que decide parar a saúde é outra. E a lei anti fumo: 2546/ 2011, proibi 

em ambientes públicos, coletivos ou privados, como restaurantes, clubes em halls de entrada e etc. 

também extinguiu-se os fumódromos e propagandas de cigarro, qualquer infringência dessa lei, 

decorre de multas e outros transtornos penais. Seu muito obrigado e diz voltar no seu tempo de 

liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE 

(PDT): O vereador cedeu dois 02 (dois), minutos para o vereador Jairo de Lima Charão, ficando 

com 03 (três) minutos de seu tempo regimental. Senhor Presidente, colegas vereadores, 

vereadoras, assessores do Bianchini, demais aqui presentes, seu boa noite a todos. Bom, começa 

hoje deixando seus sentimentos a família do seu Pedro Froner, bastante conhecido já, nessa região, 

não fazia anos que morava aí, mas onde passou certamente é uma pessoa muito querida, 

companheiro de PDT também, aonde a doença não tivesse chegado cedo nele, diz que varias vezes 

comentou que queria concorrer pelo PDT no Capão do Cipó, certamente se não fosse a doença, hoje 

ele estaria concorrendo pelo PDT. Mas isso ai todo mundo sabe, é Deus que sabe quando quer levar 

cada um e com certeza ele está sentado junto com Deus. Quer pedir boas melhoras para o pai do 

nosso advogado, o Paulo, que com certeza está se recuperando bem depois da cirurgia. Então, que 

Deus ajude e boas melhoras a ele. Quer também dar os parabéns para o nova secretária, a Débora, 

que com certeza fará um ótimo, belíssimo trabalho, pela pessoa dela, que a gente conhece, família 

dela, inclusive o pai dela que sempre daquele jeito, brincalhão. E a gente pede que faça para todos, 

não olhe igualdade, que todos merecem. Então, acha que no momento que chegar lá e fazer o que 

tem que fazer certo, não será criticada. O mesmo diz pensar assim, que a critica não leva a lugar 

nenhum, ela só “estorva” na verdade. Então, isso é uma coisa que a gente pede, todas as secretárias 

que estiveram lá, fizeram seu empenho, diz não reclamar de nenhuma, mas a gente sabe que alguma 

falhou até em atendimento, basta que ficou, foi para o município muitas coisas  chatas, onde o 

pessoal veio detonar com várias coisas. Então, as pessoas não devem e terminam sendo “devedeira”, 
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devendo por simplesmente, uma palavra chega para colocar no mato. Diz ser isso e voltar 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 

nos assistem aqui hoje, assessores do deputado Bianchini e aos ouvintes da 87.9, seu boa noite a 

todos. Também quer se associar a Moção de Pesar para o seu Pedro Froner, grande amigo que a 

gente tinha, irmão do nosso Prefeito então, fica nossos sentimentos a família. Também quer 

parabenizar nossa colega Carini, nosso colega Tiago, que assumiram a presidência do Partido 

Movimento Democrático Brasileiro de Capão do Cipó, sucesso a vocês, porque ta na hora da 

juventude começar assumir os partidos políticos, para mudar o visual dos nossos partidos. Então, 

quer desejar sucesso, e o que precisar deste vereador, estamos aí, para auxiliar no que for possível. 

Sabe que estão a nível de Estado e de Federal, está feia a situação do PMDB hoje, porque nosso 

governo está aí com mais um parcelamento para os funcionários públicos, parece que este mês vai 

ser menos a parcela ainda, escutando a reportagem, no mês passado foi quatrocentos e cinqüenta e 

cinqüenta reais, e nesse mês na reportagem diz que as finanças vão estar menor ainda. Então, ta feia 

a situação em nível de Estado e Federal muito pior ainda. Mas vocês aqui no Capão do Cipó tem a 

certeza que os mesmos vão fazer um excelente trabalho. Também quer falar do bueiro que foi citado 

aqui, recebeu hoje a informação que amanhã estarão arrumando aquele bueiro. Também quer 

parabenizar a nossa Secretaria de Obras pelo trabalho feito no Passo do Valo, tem certeza que tem 

muito a fazer ainda, porque vieram de quatro anos que praticamente nossos bueiros estavam 

abandonados. Passou praticamente quatro anos, pegamos todos os bueiros que tinha no município, 

praticamente entupidos. Então ta sendo difícil, diz que estão com oito meses, chegando a nove meses 

de administração e está difícil, maquinário estragando, também estão estragando as “retros” e está 

difícil de concertar, mas tem a certeza que a nossa administração vai fazer e está fazendo o melhor 

pelo nosso município. Então, diz ter a informação que o secretário passou é que vão arrumar aquele 

bueiro no Carovi. Também quer pedir troca de lâmpadas na localidade do Carovi, tem seis lâmpadas 

queimadas, pede que o secretário olhe com carinho para aquela comunidade, que está pedindo a 

troca de lâmpadas. Então que seja feito esse serviço, que a comunidade vai agradecer. Diz ser o que 

tinha para hoje, agradece e diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Presidente em exercício, 

demais colegas vereadores e vereadoras, assessoria do deputado Bianchini, mais uma vez seja bem 

vindo, seu Rian Sequetto presidente da juventude do PMDB, seu “Chiquinho”, dona Marilsa, colega 

Manoel, sejam bem vindos nessa Casa, ouvintes da cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente 

diz que vem trabalhando essa semana no assentamento e dois produtores chegaram a sua pessoa e 

a colegas, dizendo que a Prefeitura não cobraria “meia hora” de serviço, e que foi um colega nosso 

dessa Casa que disse que seria “meia hora” grátis, não baixaria a hora. Conversando com o 

secretário, até gostaria que estivesse aqui, mas não se encontra, dizendo que não, não existe essa 

“meia hora” grátis da Prefeitura. Então, para o pessoal que está pagando, ressalta que, não existe 

essa “meia hora” grátis. Então, esse vereador que comentou isso, esta tentando fazer uma política 

para ele, diz que não sabe qual é a ideia dele. Sobre a combi que falou semana passada, do Carovi, 

diz que realmente é combi é 2004, mas conversando com a secretária, passou ao mesmo que combi 
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com mais de quinze lugares, é considerado micro ônibus, não sabe se é verdade isso, conforme 

algum transporte, dono do transporte o único lugar da região que aceitam isso, combi passar por 

micro ônibus. Diz que irá dar uma investigada e trará noticias nas próximas sessões. Cita o colega 

“Miro” e diz “até que enfim” vai sair o bueiro, vamos aguardar pra ver se fazem, já faz de dois a três 

meses que tem sido pedido, hoje quase deu um acidente, comenta que “tchê” uma das estradas 

principais do município, não custa mandar uma equipe fazer o serviço, se pergunta qual é a 

dificuldade pra isso, dois a três meses, diz que se fosse ele mesmo o adversário falando, mas não, é 

a situação que vem pedir, e nada. Diz a gente vem falar e parece que, quem só fala é o mesmo. Diz 

que ai o mesmo vem sendo vigiado, marcado, mas vai indo. Diz que também teve uma denuncia, 

mais uma, que o coordenador de estrada não possui habilitação, dirigi o caminhão da Prefeitura, e 

ainda por cima não assina as planilhas para não se incomodar. Diz que já havia falado isso para ele, e 

comenta que tem tantos concursados, operador que tem habilitação, primeiramente habilitação, e não 

colocam. Diz não saber a lógica disso e diz para tomar providências contra isso. Quer dar parabéns 

para a colega Carini que assumiu a presidência do PMDB, junto com o mesmo e demais 

componentes do partido, e espera que façam um trabalho com grande eficiência a frente desse 

grande partido que é o PMDB. Devolve a palavra a Mesa e diz voltar no seu tempo de liderança. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Boa 

noite senhor Presidente, Mesa diretora, colegas que estão aqui, deseja boas férias a colega que 

também está ausente agora, os colegas que auxiliam também, uma boa noite a todos, os assessores 

do deputado Bianchini, e amigos que estão presente. Diz que quer começar sua fala, falando sobre os 

cursos que estao fazendo e desenvolvendo, desde o dia 23, aqui na Secretaria de Saúde já 

começaram onde veio o pessoal da regional de Santa Maria, dar cursos para o combate ao mosquito 

aedes, que é um inseto com menos de um centímetro, que pode matar uma pessoa e alem de matar, 

deixa marcas, tem da chicungunha que deixa a pessoa sem poder trabalhar  por causa da dor, se 

retorce todo, e também a micro cefália, que é um peso que as pessoas que já estao vivendo nesse 

mundo podendo eliminar os focos dos mosquitos não deve ser deixado porque depois o inocente vai 

sofrer o resto da vida, então é um curso muito proveitoso, como a colega falou ali, tem um prazo 

também tem um prazo para ser criado os comitês de todo o município vai ter que se envolver a 

Câmara de Vereadores, CTG, Administração, Secretária de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, 

todas as secretarias vão ter que estar envolvido no caso também o Clube, CTG, Igrejas, envolvido, é 

plano de enfrentamento, ao aedes egypti, veja é uma guerra, no município aqui, é um município 

infestado ele tem infestação no caso não tem a doença mas tem a infestação, e esta 0,7 diz que até 

fica com vergonha quando aparece no vermelho o município e Santiago vizinha aqui, está nível sete, 

então está muito preocupante, o colega Jairo falou nas crotalarias até cientificamente falando ele 

passou hoje, diz que acha que é uma boa idéia colega Jairo que vocês estão pensando em fazer uma 

boa, mas na verdade essa planta, ela atrai outro tipo de inseto, que esse outro tipo de inseto ele não é 

daqui, e de repente esse outro tipo de inseto pode causar grandes danos, então é eles estavam 

falando lá que na verdade o mecanismo que se tem hoje, não se tem vacina não se tem nada, a não 

ser o combate mesmo, é entrar nos pátios é vestirem a camisa como diz e pegar junto com a 

Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, para poderem combater esse mosquito, vão ser criado 
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com certeza, diz novamente que com certeza terá ser criado esse comitês para enfrentar esse inseto, 

que ta hoje causando um grande medo na população, porque veja bem aqui sai de Capão do Cipó, 

para irem a Porto  Alegre, diz que ate vai avisar as gestantes irem com roupas adequadas longas e 

não irem com pernas de fora, barriga de fora, em Porto Alegre porque lá perderam a guerra para 

mosquito, não tem mais controle ta muito feio, porque hoje eles assustaram sobre isso, Santiago 

também está, Santa Maria, que também foi passado, que se alguém vai lá ele pode pegar carona 

como já estão o aedes aqui no município se vem um de lá já contaminado, ele pode contaminar, a 

cidade toda. Seria isso diz que seria isso e que voltará em seu tempo de liderança. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa para a 1ª 

secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Senhora 

Presidente, colegas vereadores, colega vereadora, Jurídico dessa Casa, servidores funcionários, 

assessores do deputado Bianchini, que aqui visitam presidente da ala jovem do PMDB, o Chiquinho 

Cristalino, pessoal que estao visitando seu Manoel, a esposa de seu colega Miro, diz que quer 

cumprimentar também a Presidente do PMDB, colega Carini lhe deseja sucesso, diz que sabe se que 

é um trabalho muito esforçado diz que sabe disso, porque ai muitas idéias, ao Tiago também  deseja 

um bom trabalho a frente do Partido do PMDB. Diz a Presidente aqui falar um pouquinho sobre o 

falecimento de seu amigo Pedro Froner, tio Froner, diz tio Pedro como era falado carinhosamente 

uma pessoa não por ter falecido mas deixou uma amizade muito grande, estendida a todos aqui de 

Capão do Cipó, aqui fica seus votos de Pesar a família do tio Pedro, ao prefeito senhor Osvaldo 

Froner,pela perca de seu irmão o prefeito vem passando aí por certas dores muito forte, por ter 

perdido bastante pessoas da sua família. Fala que no dia de hoje esteve conversando com o vice-

prefeito e prefeito em exercício acompanhando seu colega Manjolo, que certamente nessa semana 

ainda será feito ainda mais uma visita ao executivo, também diz terem vindo até a Emater, para tratar 

assunto de um Projeto que o colega Manjolo tem, no qual disse que se associar junto com o colega 

Manjolo, e diz que iram conseguir com certeza, fala vamos “bater” e conseguir, essa semana ainda diz 

ter certeza que fará visita novamente com sua pessoa para ver com o senhor prefeito assim que ele 

retornar, ele que se encontra em viagem na capital do estado, o governador do estado está 

prometendo alguma coisa para Capão do Cipó, e para os prefeitos certamente chamou os prefeitos e 

o prefeito e o Presidente da Casa, aqui estão acompanhou junto para ver lá com o secretário Ernani 

Pólo, um veiculo que veria para Capão do Cipó, e sobre o IPE, aqui dos funcionários também, então 

lá tem ser acompanhado não deixar só na vontade deles, porque senão lá, nada vem de lá. Diz ter 

estado essa semana que passou na propriedade que passou do senhor Geno Solgueira, onde viu o 

plantio da grama difo, e diz ter um grande sonho de ver isso acontecer aqui em Capão do Cipó, na 

pequena propriedade e principalmente, na bacia leiteira, para pequeno agricultor que cria uma criação 

pelo rendimento que dá para colocar em meia hectare, uma hectare ou duas hectare a quantidade de 

gado, e hoje sabe se que já tem a plantadeira ( fala e refere se ao seu Manoel perguntando se já tem 

a plantadeira), na Secretaria de Agricultura, então por isso parabeniza o pessoal ao secretário Tiago 

também as pessoas que se empenharam também em fazer. Sobre a aquisição de mudas secretario 

Tiago, que está aqui presente seja bem vindo secretario já se tem aqui em Tupanciretã são cerca de 

cem a duzentos a duzentos hectares o grupo soldera vão plantar então assim para ver, que bom que 
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aqui se retribuísse custando uma hectare de plantio somente a prefeitura faria com a globe para fazer 

a terra, e o produtor pequeno lá fizesse um financiamento através de banco ou da prefeitura mesmo 

em torno de dois mil reais por hectare então isso aí teria que ter um fundo rotativo da prefeitura 

municipal, para subsidiar o pequeno agricultor, que tanto merece que tanto precisa, é uma grama que 

quem tem conhecimento e já tem lá na sua pequena propriedade um quadro, diz que vê que enquanto 

mais ela brota mais ela vitamina ela passa para os animais,   principalmente para vaca de leite, é isso 

é uma questão que será discutida esse ano ainda, porque está sabemos que as finanças estão curtas 

e esta encurtando o orçamento do município ta caindo e sabemos disso então vão ter planejar esse 

projeto para ano que vem. Diz que volta em seu tempo de líder do governo. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA 

CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Quer cumprimentar senhor presidente, colega 

vereadora, colegas vereadores, secretário, publico que se faz presente, assessores do deputado 

Bianchini, o Rian nosso presidente da ala jovem do PMDB, seu boa noite a todos. Associa-se as 

palavras da colega vereadora Ionara, que a família da dona Fátima também ligou para a mesma e 

pediu para agradecer a todos que visitaram, as orações por aquele momento que ela passou, difícil, 

mas graças a Deus que passou, está bem. Então em nome da família, eles agradecem. Diz que a 

diretoria do clube do Carovi ligou para a mesma e pediu para que convidasse a todos para o jantar 

baile, no dia dois a partir das 19h30min , é vinte reais o jantar é quinze reais só para o baile, já de 

antemão agradece a presença dos que vão participar. Agradece pela convenção que teve sábado 

aqui, a todos os filiados que confiaram no seu nome para presidente, no nome do Tiago, e todos os 

componentes que estiveram aqui, todos os nossos filiados foi muito bom e esperam fazer um trabalho 

diferente, com a união de todos os do PMDB, diz graças a Deus que já criarão a juventude, que vai 

começar nessa nova caminhada, diz que irão criar a mulher PMDB também, para poder tentar fazer 

um bom trabalho. Agradece de coração a todos que vieram na convenção, que votarão e diz para 

seguir com fé, força e foco. Fala para o colega Antonio, da ultima sessão, diz ter maior respeito pelo 

mesmo, só que não poderia deixar de falar que não concorda com as atitudes de Temer e Sartori, que 

são do seu mesmo partido, mas diz que a Secretaria da Agricultura colega, é do partido do mesmo, o 

Ernani Polo é secretário de Agricultura, estão coligados também, o Sartori com o PP e o de 

Transporte é também do partido do colega que é o Pedro Westphalen. No ministério do Temer, da 

Agricultura, Saúde, que diz que é um dos mais importantes, é do partido do colega, e o presidente do 

IPE (IPERGS) é do partido PP. Então, realmente tem coisas que não concorda, mas eles estão 

coligados, tanto a nível Estadual quanto lá em Brasília, estão todos “coligadinhos”. Pede ao pessoal 

que não procurou o seu Antenor, e tinha doado para a família do seu Antonio, que continue doando, 

que procure o seu Antonio, a colega Ionara, diz ter falado com seu Antonio e diz que foi muito poucas 

pessoas que procuraram ele. Então, que procure para que nós possamos ajudar, porque sabe que os 

momentos difíceis que a pessoa passa, fica coisas para pagar e diz que estão precisando. Então, que 

faça o favor, pede para o pessoal se empenhar, diz que o município é unido, e vai se unir e vai ajudar, 

diz também ter dito para o seu Antenor que as pessoas que doarão vão procurar o mesmo e a Ionara, 

para dar em dinheiro. Convida todos os filiados do PMDB para uma reunião dia 08 de setembro na 

Câmara, diz que vão pedir o auditório, reunião com o Vale do Jaguari, vai estar todo o Vale. Então 
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todos os filiados e simpatizantes estejam todos convidados. Também quer se associar as palavras do 

colega Dilcione, acha muito importante o que o mesmo falou a respeito do mosquito, mas que o 

Executivo também, roce esse terreno do lado da Câmara, diz que é até feio ver o terreno. Diz que 

possamos estar todos juntos ao combate desse mosquito. Deixa seu muito obrigada e diz voltar no 

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

CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Voltando a essa Tribuna, com voz de pesar a 

família de seu Pedro Froner, que Deus de força nesse momento difícil, mas Deus sabe que faz. E 

colegas aqui criticas de gestões passadas sempre vai existir, mas independente de partido ou não, diz 

que não vai Le afetar, fala que não importa a opinião de alguns colegas diz que foi eleito pelo povo, 

com cento e cinqüenta votos, esse sim diz que deve obrigação, e a maioria dessas denuncias que 

venha aqui ou criticas que vem aqui falar são pessoas que votaram na gestão de vocês e isto é o 

mais impressionante, oitenta por cento, é pessoas que votaram no prefeito Osvaldo, e o vice prefeito 

Jaques, com oito mês de governo, mas essas criticas diz que vem recebendo essas denuncias desde 

três de março, e colega Antonio a nossa “saguzeira”, já foi feito os primeiros experimentos,  falta 

alguns ajustes e ela vai fazer um bom trabalho, trabalho para grama tifo. E hoje também um munícipe 

ligou e disse me disse uma coisa a prefeitura é um monopólio familiar, porque tem seis, sete CCs, 

parente do prefeito e do vice-prefeito, será que precisa ser tão chegado assim, para ser de confiança. 

Uma boa semana a todos até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Deseja um voto de pesar a família de 

seu Pedro, e principalmente ao nosso Prefeito Osvaldo Froner, pelo falecimento de seu irmão. Cita 

seu colega Jairo, sobre o mesmo que comentou sobre o artesanato, e diz que se considera um 

artesão, e que um artesão toda vida será um artesão. Comenta que é uma coisa que vem de família, 

e que Capão do Cipó é uma terra de artesões, só que falta incentivo para esse povo. Comenta que 

tem muitas famílias que tiram seu sustento do artesanato, e que o mesmo acha que é uma fonte de 

renda que deve ser valorizada, e que acha que devemos fazer alguma coisa. Diz que o que depender 

dele, será parceiro para isso, para algum curso de costura em couro, pois está se extinguindo no 

Capão do Cipó. Comenta que nesse período do sete de setembro, o mesmo não vence as ligações 

pedindo para fazer alguma coisa, e não tem tempo. Fala que temos que ir buscar, temos que 

valorizar, e temos que incentivar o curso no Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Comenta sobre as mudas de 

Crotalaria, fala que só se a administração resolver distinguir agora, pois estão plantadas, e são três 

mil mudas que tem lá. Ressalta que era para distribuir, o secretário mandou-nos plantar, plantamos 

todos juntos lá na “Cida”, e pedimos a visitação do público que vão na secretaria , e olhe. Comenta 

que se não da para plantar, pois irão entregar uma muda para cada família, e agora não dá pra matar 

mosquito com a Crotalaria, “eu fora”, diz o mesmo. Afirma que Santiago distribui mudas todas as 

semanas , todas semanas “miles e miles” de muda, e agora o Capão do Cipó plantar mudas, não 

pode distribuir. Fala que é porque o Jairo ta na secretaria e levantou a questão que foi por causa 

disso. Parabeniza sua colega pelo casamento, que tenha sucesso com o vosso companheiro, muitas 

felicidades. Ressalta que Liane Garcia Ferreira Godinho, casou a semana passada, e comenta que 

está no jornal, onde o mesmo descobriu através do jornal, e que não convidou os amigos, mas faz 
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parte, e deseja um grande abraço aos dois e muitas felicidades. Parabeniza a Carini e o Tiago pela 

eleição do PMDB, que saibam conduzir este partido, e levar aonde deve estar sempre Agradece e 

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

Bancada, PMDB: Pede a todos que se associem e orem pela vida da Maristela, do Carovi, que está 

em uma situação difícil, em um momento difícil de saúde, e que Deus possa dar a vitória a Maristela e 

a família. Também quer se associar a seus sentimentos a família de seu Pedro Froner, a moção, que 

Deus conforte o coração de cada um deles. Comenta que hoje recebeu uma ligação, a matéria, e 

passaram umas fotos do acidente, que graças a Deus não aconteceu nada, e a mesma falou para a 

pessoa que a ligou, que sempre seu colega “Miro” e a mesma, o dia que foram no Carovi, viram. E diz 

que bom que vão arrumar, então o povo vai agradecer. Ressalta que não acredita, e não sabe qual 

dos colegas que falou do motorista sem carteira, pois quando a mesma estava à frente da secretaria 

de saúde, foi quantas vezes denunciada com fotos, pois era CC, e inclusive, teve que pagar advogado 

na época, e cita seu colega Jairo que sabe disso, pois vinha até a prefeitura trazer os empenhos no 

Cobalt. Reafirma que não acredita que esteja acontecendo isso. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Reforça o pedido do 

colega Jairo sobre a água, que na verdade, quando falta a luz já é difícil, mas água é bem mais difícil. 

Diz que o pessoal pede que o executivo tome uma providência, e mande o coordenador ver, pegar 

gente, pois tem gente capacitada para isso, e que resolva o problema. Comenta sobre o negócio da 

estrada do Carovi, que estavam falando, dos aguadores que tem lá, pede que seja arrumado, pois 

não fecham os outros aguadores, que deixa que a água corra normal para que não invada as casas. 

Cita sua colega Carini, e a parabeniza pela luta que vai enfrentar, que isso certamente o PMDB 

ganhará também, com pessoas jovens, e venha mostrar serviço. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Não usou seu 

tempo regimental. O senhor presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa para a 1ª 

secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: 

Comenta sobre o bueiro, e cita seu colega “Miro”, pertinho da residência do nosso querido amigo 

“Beto” Daner. Fala sobre 4 anos atrás, se tinha bueiro lá ou não, pergunta. E fala que fará um bueiro 

novo a partir de amanhã. Cita a comunidade do Carovi, que merece, e vossa excelência de lá também 

merece. Comenta também, que seguindo do clube aliança até chegar a ponte do Inha Capetun, vai 

haver amanhã o patrolamento e depois segue para o Carovi, isso o passando o Prefeito em exercício, 

Jaques Freitas. Comenta sobre as questões de seu partido estar coligado lá em Brasília, ou até 

mesmo aqui no estado, e fala que seu partido não está coligado, eles tão em uma “teta mamando”, 

não é de “vaude” que o Ernane Polo, aqui no Capão do Cipó, já perdeu um líder, que seria o mesmo 

que trabalhou para ele. Comenta que não trabalha mais, pois é como diz o Vereador Jairo, “faltou com 

a ética, com a moralidade dentro do partido”, se vendeu para o governo Sartori por cargo, e o mesmo 

não apoia esse tipo de gente que vive de galho em galho para poder se manter em um cargo, ou para 

ter um melhor salário. Fala que não interessa que seja do Partido Progressista, os “mamadores” que 

estão em Brasília, ou estão em Porto Alegre, e ressalta que não interessa, pois esse tipo de gente não 

leva mais o seu voto. Comenta sobre as denuncias, e cita sua colega vereadora, que denunciavam 

vossa excelência de vir até a prefeitura trazer os empenhos, e fala que foi uma febra que deixaram do 
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governo passado, e que passaram para nós. E fala que é mais um sem carteira de motorista, e 

questiona o que é isso meu deus do céu, e que isto devemos corrigir, citando sua colega vereadora , 

e é exatamente o que a mesma disse aqui, pois se simplesmente saia do posto de saúde, vinha até a 

prefeitura para trazer os empenhos, e lhe denunciavam. Fala que isso é complicado, que 

sinceramente não vê as coisas dessa forma, e reafirma que não é dessa forma, que nós denunciando, 

que nós aqui brigando, que nós aqui batendo vamos construir um Capão do Cipó que nós queremos. 

Diz que acha que tem muitas coisas que temos que sentar, olhar e verificar, e que não é através disso 

e daquilo, ou de fofoca, ou intriga, pois sabemos que em cidade pequena tem um tentando o lugar do 

outro.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os 

trabalhos da Mesa. Após o senhor presidente, em exercício, convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas, e a matéria em pauta: OF. 059/2017, da Secretaria da 

Educação, convidando os vereadores para abertura da Semana da Pátria, dia 1º de setembro de 

2017, às 9h00min, em frente à Prefeitura Municipal. CONVITE, da Emater, para Dia de Campo, dia 30 

de agosto de 2017, no Assentamento Nova Esperança, às 17h00min. OF. 055/2017, da RGE Sul, 

encaminhando Anexo da RGE Sul, para conhecimento de correspondência enviada a Prefeitura 

Municipal. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 005/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre 

a alteração do horário do expediente interno da Câmara de Vereadores e dá outras providências.” 

MOÇÃO DE PESAR 018/2017, dos vereadores aos familiares de Pedro Luis Froner.  Após o senhor 

presidente, em exercício, explica sobre o motivo de se votar hoje o Projeto de Resolução 005/2017, e 

pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças 

que deem parecer verbal sobre a mesma, sendo que ambas foram favoráveis de ir à votação. Após o 

senhor presidente, em exercício, convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 005/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a alteração do horário do 

expediente interno da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  

MOÇÃO DE PESAR 018/2017, dos vereadores aos familiares de Pedro Luis Froner, aprovada por 

unanimidade. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, em exercício, declara 

encerrados os trabalhos da presente Sessão e convida a todos para a próxima sessão que será dia 

05/09/2017, 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, em exercício, e a 1ª 

Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 29 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


