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                                           ATA N° 36 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro 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 35/2017, da Sessão Ordinária do dia 29/08/2017, 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 e informa que o vereador Jairo Charão não se faz presente 

motivo luto.  VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, demais presentes. Envia pesares aos 

familiares do colega Jairo, pela perda de seu pai. À família seus sentimentos, e que Deus conforte o 

coração de todos. Fala sobre um projeto-sugestão que irá enviar ao prefeito para que analise e envie 

um Projeto de Lei, o qual diz ter certeza que é para beneficiar a comunidade de Capão do Cipó. Ainda 

irá protocolar esse projeto e falará melhor na próxima terça-feira, e entende que é de grande 

importância para a comunidade esse projeto que está enviando para o prefeito para protocolar. Faz 

um aviso lá da Secretaria da Saúde sobre o horário do agendamento para os dentistas, agora os 

horários são de segunda a sexta. Diz que estavam questionando sobre isso e agora é de segunda a 

sexta, às oito horas podem ligar no telefone 3611-1039 e agendar horário com a dentista Taciana e 

com o doutor Rodolfo. Faz convite aos colegas sobre o “Medida Certa”, conversando com a 

nutricionista ela teve uma ideia de começar aqui pela câmara. Convida para fazer o “Medida Certa” 

para incentivar a nossa comunidade e ver quem irá levar o prêmio dentre os colegas, pois tem um 

prêmio bem importante para quem perder mais, e para nossa saúde, não só pela nossa beleza. Diz 

que irão começar aqui pela câmara e irá dar certo. Envia os parabéns a colega Vanessa, que esteve 

de aniversário agora essa semana. Deseja tudo de bom a ela e que Deus a abençoe sempre e a 

família dela. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Está de luto. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, seu boa noite a todos. Deixa seus 

sentimentos a família do colega Jairo Charão, pela perda de seu pai, mais um ente querido que vai, 

mas a vida nossa é isso aí e o que nos resta é rezar pela alma dele e nada mais a fazer. Começa 

falando um pouco de nossa praça, a qual dá muito comentário. Até não gostaria, pois não gosta de 

crítica, mas cansa atendendo telefone sobre crítica e tem que vir falar. Não irá culpar funcionário 

nenhum, não irá culpar prefeito, pois ele não sabe e nem secretário. Acha que a pessoa destinada a 

esse setor seria o coordenador ou chefe de serviço. Diz que teria que ver se um funcionário não está 

dando conta, pois acha que quando era o marcos, ele dava conta, mas tinha os aparelhos certos, e foi 
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queimado aquilo ali quando pegou fogo o banheiro da praça, como todo mundo sabe. Acha que dali 

para cá não teve mais, e um sozinho será difícil de fazer aquilo ali e ficam jogando culpa. Acha que o 

coordenador, seria seu Cecito, não sabe, por essa parte, teria que pegar na sexta-feira e deixar um ali 

com ele para fazer. Cita que esse fim de semana, domingo, esteve um pessoal de visita, do Mato 

Grosso e Goiás, que o pai dele é do assentamento, e vieram até a praça, depois voltaram em sua 

casa e disseram: “Se tu não falar, Manjolo, olha lá”! Diz que eles falaram que iriam colocar fogo no 

que tinha lá amontoado de sujeira. Tiraram foto para levar lembrança daqui. Destaca que para nós 

fica ruim e pede que tome uma providência e não fique só em conversa. Outra coisa é sobre hora com 

trator, as quais teve várias reclamações que, mais uma vez, não sabe se pode ou não pode, nem se o 

“cara” tem carteira ou não tem, pois não está sendo feito nada disso aí e, mais uma vez, o 

coordenador vai na sexta-feira e faz horas até umas horas da tardinha, a noite e no sábado. Diz ter 

tido reclamação para ver se essas horas-extras são pagas. Crê que sejam pagas, pois ninguém será 

bobo de pegar e destinar horas assim, fazer o que a pessoa quer, no caso. Acha que está na hora de 

tomar uma providência para os vereadores não ter que estar com fofoca toda sessão e ter que chegar 

aqui e conversar a mesma coisa. Outra coisa é sobre o projeto que tem e que o pessoal o está 

cobrando bastante. Amanhã, já falou com o colega Antonio, que será o último dia que irá se encontrar 

com o prefeito para fins disso aí. Diz que não gosta de “rolo” e vem há dois meses com esse projeto, 

quando estava chegando nessa Casa, é um projeto bom, e se esse projeto não entrar, simplesmente 

acha que não precisa ter vereador, pois se vereador é para colocar projeto e não ter dinheiro para 

quinze mil, pelo amor de Deus. Acha que têm que dar um jeito, falar com o presidente dessa Casa, de 

repente destinar alguma coisa para a prefeitura entregar ano que vem. Agradece e devolve a palavra 

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

seus colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que está presente hoje, o capataz do piquete 

Capão da Batalha que está aqui hoje e os ouvintes da 87.9, seu boa a noite a todos. Deixa seus 

sentimentos a família do colega Jairo, e comenta que sabemos que a vida é assim, mas ninguém quer 

passar por isso, mas é o destino de todos nós, então fica os sentimentos do mesmo à família do 

colega.  Inicia convidando para o jantar baile do piquete Capão da Batalha, no próximo sábado, na 

localidade do Carovi, no ginásio da Escola Macedo Beltrão. Diz que a reserva dos cartões pode falar 

com a patronagem, para reservar seu cartão para o jantar e para o baile, preço bem acessível e uma 

janta de excelente qualidade. Também convida para uma festa dia dezessete de setembro, na Escola 

Macedo Beltrão, com desfile cívico-tradicionalista e uma boa alimentação para todos, com aquele 

“baita” churrasco que é tradicional dentro daquela escola. Então, todos estão convidados dia 

dezessete de setembro na Escola Macedo Beltrão, no Carovi. Quer agradecer o Presidente, pelo 

trabalho que está sendo feito na localidade do Carovi, quer agradecer pela colocação daqueles tubos 

próximo a granja do seu Ricardo Dani na baixada que estava muito ruim, já havia pedido de tempo, e 

agora foi colocado, foi feito um “baita” serviço. Crê que vai ficar para muitos anos, porque foi bem feito 

e colocado os tubos. Diz que o senhor Lione pediu para agradecer a equipe que estava lá, porque a 

porteira dele fazia muito tempo que vinha com sérios problemas, que a água desaguava na entrada 

da propriedade dele e, muitas vezes, impedia até de sair de casa. Então, o pessoal foi fazer o 

“desaguador” e ele mandou agradecer. Ressalta que mais uma vez vem falar do governo de novo, 
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falou terça passada que era quatrocentos e cinquenta reais, o colega disse que era quinhentos e 

oitenta e foi diminuído para trezentos e cinquenta. Diz que ontem, até parece uma piada que 

colocariam mais cem reais na conta dos servidores, e nem para isso não tiveram dinheiro. Comenta 

que quer ver a poucos meses, que não vão estar pedindo votos para esse mesmo “sujeito” que está 

aí, porque isso é uma falta de vergonha, isso é falta de caráter com quem trabalha. Cita que os 

educadores, a polícia e todos, doam sua vida para trabalhar seus trinta dias de serviço para chegar ao 

fim do mês e receber trezentos e cinquenta reais, passasse mais três ou quatro dias falam que vão 

depositar mais cem reais, chega no dia e não tem nem cem reais para depositar. Se pergunta: “onde 

está indo o dinheiro da nossa contribuição”? Isso fica o nosso repúdio, porque não tem mais tolerância 

um governo assim. Comenta que sabe que tem do seu partido “mamando em teta” lá em Porto Alegre, 

em Brasília também, mas que da sua parte esse tipo de gente não se reelege com o seu voto, e diz 

que se o seu partido fizer uma coligação, vai fazer uma campanha para votarem em branco, porque é 

o cúmulo que podemos chegar, o governo do PMDB parcelando trezentos e cinquenta reais para 

deixar para os servidores públicos que trabalharam seus trinta dias, fizeram faculdade gastando tudo 

que tinha, chegar no fim do mês e não ter condições para pagar a prestação da casa, não ter 

condições de comprar o leite para os filhos, porque esse dinheiro não dá nem para o leite, porque se 

tiver dois filhos, não compra o leite para dar para as crianças, trezentos e cinquenta reais. Destaca 

que se tiver empréstimo chega ao banco, nem cai na conta do servidor porque o banco fica com tudo. 

Seu muito obrigado, e diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, 

demais colegas vereadores, vereadoras, senhor “Carlinhos” representando o Capão da Batalha, 

presidente da juventude Ryan Cecchetto, demais munícipes que se fazem presentes, funcionários 

dessa Casa e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Primeiramente quer prestar homenagem a um 

homem que está de aniversário hoje, e diz que vai quebrar seu protocolo que não é essa ideia, mas 

seu “homem véio”, que lhe ensinou tudo o que sabe, até o amor pela política, a honestidade acima de 

tudo, ter caráter, fé para vencer os obstáculos que se enfrenta na vida. Então, parabéns ao seu Odilon 

Rosado, seu pai, e que dure um lote de anos com muita paz, saúde e prosperidade. Agora voltando à 

normalidade, primeiramente colega Antonio, esses dias atrás o senhor mencionou da máquina, disse 

esses dias que tinha “fervido”, e o mesmo contestou que tinha sido um problema de fabricação, e diz 

que a prova disso está que a prefeitura ganhou um motor novo para a máquina. Disse que estava 

certo na sua visão, a máquina está pronta em Ijuí, é só buscar, agora estão fazendo a revisão que 

está atrasada, já era para ter vindo, mas, como era o mesmo o operador, e como oposição, e o 

governo atual perseguem adversários, principalmente os que têm opinião própria. Sem esperar o 

laudo técnico que a prefeitura vai receber, abriu uma sindicância para apurar os fatos. Comenta se 

perguntando, custava esperar o laudo técnico, mas não era o Tiago o operador. Então, como tentam 

denegrir a sua imagem, apesar que é totalmente a favor que se investigue as coisas que se 

encontram erradas, apurar fatos. Ressalta que sejam apurados os fatos de todos, não apenas dos 

adversários do prefeito, porque houve casos na prefeitura nesses oito meses, que simplesmente 

“colocaram uma pedra” em cima, casos talvez com maior evidência do que aconteceu com a retro 

escavadeira, mas era o Tiago. Frisa que a primeira sindicância aberta por essa gestão é a do mesmo, 
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porque se ganhou um motor novo por defeito de fabricação. Então, o que é para um é para todos. 

Acha que as críticas do mesmo ajudam a melhorar, e diz que faz sua parte de fiscalizador. Diz que a 

maioria dos pedidos que vem criticando, está sendo atendido, então diz que está apenas fiscalizando 

e no fundo ajudando a administração atual. Vai continuar fiscalizando sempre, apurando denúncias 

sempre que vierem a seu conhecimento. Diz ao colega Antonio, que o mesmo poderia pelo menos ter 

a hombridade de vir aqui e pedir desculpa pelo ato falho da sua pessoa. Deixa seus sentimentos ao 

colega Jairo e seus familiares, pela perda do seu pai e que Deus dê força nesse momento difícil a 

família, mas que fique as boas lembranças do ente querido que se foi. Diz voltar no seu tempo de 

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

(PP): Dá boa noite ao senhor presidente, vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes, seu boa 

noite a todos. Fala que gostaria de expressar seus sentimentos ao colega Jairo, pelo falecimento de 

seu pai, seu Alceu Lopes Charão, falecido no último dia três, e dizer a ele que Deus irá confortar seu 

coração e a família dele. Diz ter ido no dia de ontem a oportunidade de ir lá dar um abraço no colega, 

que nesses momentos quem já passou por esses problemas de perda de pai ou mãe sabe que um 

abraço é um conforto que a gente pode dar para a pessoa. Essa semana entramos na Semana da 

Pátria, e até falando com sua filha, que está estudando, perguntou como estava o movimento na 

escola lá, e ela disse que nem o hino não cantam. Diz que não pode e não foi nem falado, a época 

que estudou e tinham uma semana inteira cantando o hino Nacional, até tirou umas frases do hino, 

para falar aqui da letra, será que o que escreveu o hino, será que ele teria o mesmo repertório para 

escrever, o Hino Nacional, ou será que um professor hoje com trezentos e cinquenta reais, ou um 

brigadiano, com trezentos e cinquenta reais, teria a mesma “fúria”, como se diz, de escrever o hino, 

questiona. Cita que o hino é muito bonito, tem uma frase que diz assim: “Um Brasil de um povo 

heróico”, verdade isso já está sendo; “Um Brasil de braços fortes”, com certeza porque pessoas 

receber trezentos e cinquenta reais, tem que ter braços fortes mesmo; “Um Brasil de sonhos 

intensos”, isso aí se forem ver a letra do hino, diz que se forem estudar a letra do hino isso emociona, 

quem é um cidadão um brasileiro, fica feliz com hino; “Brasil florão da América”, único, o melhor; “Um 

Brasil de lindos Campos”, quem não sabe que aqui no Capão do Cipó tem lindos campos; “Um Brasil 

de amor eterno”, isso aí lendo o hino, estudando o hino, não é só cantar tem que estudar o hino, para 

ver a quantia que é lindo de ver daí diz assim: “Um Brasil que os filhos não fogem a luta”, e não 

podem fugir mesmo a luta, porque se continuar de “braços cruzados” o Brasil, o hino será rasgado, o 

hino vai ter ser trocado da letra, “Entre outras mil, és tu Brasil, ó Pátria Amada”, questiona se seria 

isso que teria para hoje. Fala que quer desejar uma boa Semana da Pátria a todos, e pedir que no 

mínimo a Bandeira pelo município seja hasteada, honrando a Pátria Brasileira. Seu muito obrigado 

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

CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, vereadores e vereadoras, comunidade 

que aqui prestigia nessa noite chuvosa, agradecendo a Deus por essa bela chuva que nos mandou. 

Espera que faça um verão, uma primavera boa também, para que possa os produtores ter uma bela 

safra. Diz que gostaria dar os sentimentos para seu colega Jairo, pelo falecimento de seu pai, sabe da 

dor, que é muito forte, por isso deseja sentimentos ao colega Jairo. Diz que comentava com seu 

colega “Manjolo”, que no dia de amanhã estarão conversando com o senhor prefeito municipal, e fala 
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que concorda com o colega vereador, e se alguns vereadores quiserem também lhes acompanhar 

estarão os aguardando para que possam junto discutir lá sobre esse projeto, que é encaminhado com 

quinze mil reais. Acredita que a prefeitura tem, tem certeza que a prefeitura tem, então amanhã será 

decidido com o prefeito e o colega “Manjolo”, para que possam colocar esse projeto em prática e 

servir aos munícipes, aos pequenos produtores do município. Quer aqui dizer ao colega Tiago, que 

não irá o responder agora no momento, esperará a sindicância e os laudos, para depois falar, mas 

que gostaria de dizer ao colega que a retro foi “fundido” o motor em suas mãos, não foi nas mãos de 

ninguém, foi do colega, e acabou deixando ela pelas estradas, não chegou até o parque de máquinas 

da prefeitura, mas isso será esperado. Sobre sindicância sempre diz que não adianta abrirem 

sindicância contra funcionário público, porque não dá em nada, isso é vergonhoso e não é no governo 

Froner, vem no governo passado, vem nos governos anteriores, sempre foi assim, a perseguição 

política sempre teve em Capão do Cipó, não é o governo Froner não amigos, seu caro colega 

vereador, no seu governo teve imensas perseguições, hoje, talvez, o senhor não seja da altura do 

governo como o senhor disse que Capão do Cipó, não seria talvez seja uma perseguição, mas 

sempre teve e vai ter, com certeza absolutamente. Então, as coisas acontecem, teve muitas pessoas 

que ficaram no “banco”, foi “cortado” salário, são coisas para deixar para falar mais para o final. Diz 

que quer aqui pedir uma roçada imediata para a comunidade de Entre Rios, no pátio da Escola Vilma 

Batista do Nascimento, que também serve o local para missas da comunidade e sempre foi feito. Fala 

que se esqueceu de falar com seu amigo Cecito. Amanhã diz que estará visitando o distrito do 

Inhacapetum, onde vão ir ver um bueiro que também será feito no Inhacapetum que nunca ninguém, 

nenhuma administração pensou em fazer esse bueiro e lá todas as comunidades, a família que lá 

mora necessitam desse bueiro. Então, estarão lá amanhã com o Cecito, pela parte da tarde, vendo 

quantos tubos vai ir lá e vai ser feito esse bueiro lá no Inhacapetum. Sobre as estradas tem que falar 

porque está chovendo, mas estão sendo patroladas, está sendo feito patrolas também, estão sendo 

arrumadas, ambulância do município também está sendo arrumada, muitos carros irão a leilão, 

certamente porque estão todos, já que não dão mais trafegabilidade aos munícipes em Capão do 

Cipó. Gostaria de dizer que as coisas estão andando, sabem que tem um orçamento que ficou pela 

outra administração, então vai ser fechado o ano, se Deus quiser, não vai ter problemas financeiros, 

vão fechar “com chave de ouro”, e seguir um governo o ano que vem com orçamento próprio dessa 

administração. Diz que voltará em seu tempo de líder do governo e tenham todos uma boa noite. 

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

(PMDB): Cumprimenta ao senhor Presidente, a colega vereadora, colega vereadores, munícipes que 

se fazem presente o Ryan presidente da ala jovem, e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Fala 

que também quer se associar as palavras dos colegas para moção ao colega Jairo. Diz que é difícil 

passar por um momento desses, já passou na família, não com perca de pai, mas de sogro, é só 

Deus para confortar a família num momento desses, mas diz crer que Deus vai estar confortando 

todos da família do Jairo. Fala sobre a importância de hoje depois da sessão vai ter aqui a reunião do 

Conselho para ver se cria o Conselho para Segurança do município, que bom e tomara que a 

população participe porque é uma necessidade, pois vêm “batendo” sobre esse assunto da 

segurança, às vezes não tem mesmo viaturas em Capão do Cipó. Então, tomara que hoje venha a 
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população, que possa ser debatido e que possam sair daqui uma diretoria, sem política, visando o 

bem comum de todos. Também diz que quer voltar nessa Tribuna e convidar a todos os filiados, e já 

agradece aos guris, o Ryan e o Nilton, que estão empenhados, juntamente com sua pessoa, fala que 

sabe assim como colega “Miro” falou, diz que se sente envergonhada, por questão de ser filha de 

professora e sabe o quanto sua mãe batalhou, naquele tempo não tinha nem transporte para educar e 

para tentar fazer o melhor pela educação, e é vergonhoso, é de seu partido, mas diz que se sente 

envergonhada mesmo de ver os professores, o pessoal da segurança recebendo trezentos e 

cinquenta reais. Diz que é critica a coisa, mas já vem de tempos, não é de agora, já vem se 

empurrando, mas nunca foi passado situação dessas. Diz se sentir envergonhada, mas acha que 

temos que tentar fazer o melhor para na política no município. Diz que agradece de coração aos guris 

que estão aí, e estão se empenhando com a ala jovem do PMDB, para ser feito um PMDB renovado 

no Capão do Cipó, e diz que conta com todos os filiados para dia oito, aqui na Câmara, a partir das 

dezenove horas vai estar o Vale do Jaguari todo aqui, vai ser bem importante a presença de cada um 

filiado, cada simpatizante também. Estão convidados a vir para ouvir o que eles têm para dizer, diz 

que tem coisas para cobrar também, então a oportunidade é de todos os filiados e simpatizantes vir. 

Gostaria de parabenizar a comunidade do Carovi, do salão, a diretoria do salão porque viu sábado 

coisa linda uma comunidade unida e que trabalha. Ressalta que sabe o quanto aquela comunidade é 

unida, porque se ver como era o salão e como está o salão, aquilo é união, porque todos estão de 

parabéns, a diretoria está de parabéns, um jantar maravilhoso, uma sobremesa maravilhosa, e o 

salão, os munícipes do Carovi estão de parabéns, nota dez. fala que tem jantar, o colega “Miro” já 

convidou, do piquete Capão da Batalha, só quer já se justificar que não poderá estar por causa de sua 

filha que vai estar participando ali, é o mesmo dia, do carreteiro da escola Julio Biasi. Diz ser uma 

judiaria que ficou nas mesmas datas e não tem como se dividir, mas que se Deus quiser, vai dar um 

excelente janta lá e uma aqui, também. Diz que mais uma vez gostaria de pedir para toda a população 

de Capão do Cipó, em relação, e que até estava comentando com o colega Dilcione, do mosquito, é 

serio e fala que está vendo que muitos dos munícipes não estão levando a sério, e têm que se 

conscientizar, pois os pátios é uma vergonha, então se conscientizem antes de chegar o verão. Seu 

muito obrigado e diz que voltará em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O 

senhor presidente passa os trabalhos da Mesa para o vice-presidente para fazer uso da palavra. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas 

vereadores, colegas, nosso presidente da ala jovem do PMDB, presidente Ryan que também é 

presidente do grêmio estudantil da Escola Macedo Beltrão e seu companheiro amigo, esposa do 

nosso vereador “Miro”, a Meri, seu amigo “Carlinhos”, Alcindo, funcionários dessa Casa e ouvintes da 

Cipoense, seu boa noite a todos. Começa comentando sobre a viagem a Porto Alegre, diz que vai ser 

rápido por ter pouco tempo e muito assunto para falar. Comenta que foi no gabinete do secretário da 

Agricultura do Estado em busca e batalhar para conseguir dois carros do Estado, juntamente com o 

prefeito, para o nosso povo do Capão do Cipó, para a Secretaria da Saúde e até mesmo Secretaria de 

Obras. Estão batalhando para conseguir dois veículos para o nosso município, e diz que tem que 

correr atrás porque ficar aqui parado não consegue nada. Comenta que muitas vezes é criticado por 

um vereador pegar uma diária em busca de curso, mas afirma que tem que batalhar, pois sabem que 
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a crise está chegando nos municípios, e se não for buscar o que é para o povo, ficam aqui discutindo 

idéias, e não botando em prática o que devem fazer. Ressalta que teve no INCRA, onde temos um 

programa de oitocentos e trinta e oito mil, que é para a recuperação de estradas e bueiros do nosso 

município. E reafirma que estão batalhando, que estão tentando, pois esses recursos ainda não foram 

liberados para o nosso município. Fala que tem que buscar, tem que batalhar e pegar as forças 

estaduais e federais, para que esses recursos sejam liberados para nosso município. Comenta que 

também onde esteve presente com o prefeito, juntamente há vários secretários, para decidir os 

assuntos que são de bastante importância para o nosso município, que são as emendas 

parlamentares dos nossos deputados. Diz que é aonde sempre prometem, e prometem, mas nunca 

chega a nosso município. Comenta que sabemos que ano que vem tem eleição, e eles vem pedir 

voto, e é nossa obrigação de votar em um candidato que tenha obrigação com o nosso povo do 

Capão do Cipó. Fala que cobrou vários deputados, várias bancadas, pois precisamos do apoio de 

todos para conseguir os recursos para o nosso povo do Capão do Cipó. Ressalta que outros assuntos 

comentará na próxima terça, pois temos bastante a comentar sobre a nossa viagem. Cita seu colega 

“Miro”, e agradece a todos os funcionários que trabalharam nos bueiros, todos os funcionários que 

trabalharam e dedicaram seu tempo em benefício à comunidade. Comenta que o seu Leone também 

falou ao mesmo sobre o baile da terceira idade, sobre o serviço dele, e diz que falou para o secretário, 

e cita seu colega Olmiro, que foi feito o serviço para ele e quem agradece é a pessoa que está 

precisando, e foi feito o serviço. Comenta que isso para nós é uma grandeza, as pessoas serem 

atendidas por nossos secretários municipais do nosso município. Cita em nome do seu “Carlinhos”, 

que é patrão, capataz do piquete Capão da Batalha, no dia nove gostaria de convidar o pessoal do 

Carovi e do Capão do Cipó, para participar do carreteiro do piquete, lá no ginásio do Macedo Beltrão 

Nascimento, quinze reais por cartão, e comenta que terá um grande baile lá, então toda comunidade 

está convidada. Fala também em nome do Vanderlei, Presidente do CPM da escola Júlio Biasi, 

convidar toda comunidade cipoense, para o dia nove, aqui no CTG Gumercindo Saraiva, o carreteiro 

da escola Julio Biasi. Então, em nome do CPM, alunos e professores, convida toda comunidade para 

participar do carreteiro da escola. Comenta já que não poderá se fazer presente em nenhum dos dois, 

por motivos de não se encontrar presente, em razão da busca da chama crioula. Mas ressalta que o 

mesmo já contribui em forma de dinheiro, para ajudar essas entidades que estão precisando. Então 

ressalta, que da sua forma agradeceu pelo convite e já ajudou, pois não estará presente, porque está 

em busca da chama crioula para o nosso município. Também quer comentar, sobre o que os colegas 

do mesmo comentaram, os votos pesar, seus sentimentos a família de seu colega Jairo, que perdeu 

seu pai, e fala que se fez presente ontem, e que sabemos que pai é o braço direito de uma família, e a 

mãe também, mas sabemos que é Deus, a gente não quer, mas infelizmente, a vida é assim. E seus 

sentimentos a família do Jairo, que perdeu seu pai. Comenta também aqui, e convida toda 

comunidade do Capão do Cipó, para o dia dezenove de setembro, vamos fazer a sessão solene no 

CTG Gumercindo Saraiva em homenagem ao Valdemir Pinto, que sempre foi um cara batalhador pela 

chama, em busca para sempre beneficiar o nosso município. Comenta que faremos uma pequena 

homenagem por essa pessoa que sempre batalhou que sempre dedicou seu tempo em busca da 

chama para o nosso município. Então o mesmo e seus colegas farão uma Resolução de Mesa, para 
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fazer uma homenagem a esse grande guerreiro que foi o seu Valdemir Pinto, em busca da chama. 

Cita o filho do mesmo, que hoje assumiu como coordenador da nossa chama do nosso município. 

Então temos que fazer esse agradecimento, a essas pessoas que sempre contribuíram e sempre 

ajudaram o nosso município. Cita seu colega “Manjolo”, e sobre seu projeto, fala que é um excelente 

projeto, diz que amanhã não estará no município, pois tem outros compromissos, mas comenta o que 

precisar do mesmo para ajudar neste projeto, pode contar com ele. Fala sobre a perseguição política, 

diz que não concorda com isso. Comenta que quatro anos atrás, vários funcionários públicos não 

poderiam estar no setor, pois trocavam de lugar todo dia, e fala que não concorda com isso, pois não 

aceita esse tipo de ação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de 

Bancada, PDT: Está de luto. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de 

Bancada, PMDB: Como a colega Ionara falou sobre o projeto-sugestão, quer, esse ano sabe que não 

tem como, mas para o ano que vem fazer um projeto-sugestão para homenagear, em Capão do Cipó, 

alguns cidadãos, pois tem como faze e estava vendo o quanto a Neli Becker, mãe do seu Jota Becker 

batalhou pela escola Júlio Biasi. Acha que ela é merecedora de uma homenagem aqui nessa Casa, 

juntamente com mais cidadãos, quantos ficaram por Capão do Cipó. Espera que possam fazer esse 

projeto-sugestão para homenagear, ainda mais os professores que estão passando por essa 

dificuldade, e é uma classe que tem que ser valorizada. Acha que nada mais justo que o ano que vem 

se unam e façam um projeto-sugestão para homenagear essas pessoas que muito lutaram por Capão 

do Cipó. Diz ter mais nomes, mas sugere um dos nomes a Neli Becker, “tia Neli”, que “é de casa”, 

como se diz. Fala sobre o projeto-sugestão do vereador-mirim, para que ano que vem vá e faça 

executar, pois vendo e conversando com as colegas vereadoras de outros municípios, já executaram 

e está sendo um exemplo. Cita Jaguari, que as crianças estão empolgadas e “está valendo à pena”. 

Acredita que têm que fazer acontecer, a partir do ano que vem, aqui. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Volta à Tribuna para 

fazer uma pergunta à colega Ionara sobre a consulta que a colega falou, que seria de segunda a 

sexta, pros dentistas.  A vereadora Ionara faz um aparte: sim, o agendamento. O vereador torna à 

palavra e pergunta se o paciente irá chegar lá e consultar na segunda-feira e terá para terça-feira? Diz 

que não adianta ir lá todos os dias e ter só na outra semana. Diz que teria que deixar bem claro para o 

pessoal lá fora saber, pois tem muita gente que reclamava que as consultas eram só na sexta-feira e 

para dali oito dias ou mais, e teria que ser bem esclarecido. Outra coisa que vê é tanta preocupação 

dos colegas sobre política “lá em cima”. Acha que todos os partidos lá, cada um deve um pouquinho e 

se largasse uma bomba lá, não perderia nada. Acha uma perda de tempo trazer aqui para dentro uma 

coisa que sabem que só virá transtorno para colegas, um com o outro. Acha que tinha que esquecer 

política e trabalhar sério, pois não adianta aquilo lá, e não é hoje, sozinho, que o Temer vai resolver a 

situação, isso é de anos e anos, assim como não é hoje que o Sartori irá pagar os salários em dia. 

Destaca que de repente ele esteja fazendo errado e não, pois talvez não tenha dinheiro. Diz ser uma 

perda de tempo isso aí. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Volta a essa Tribuna para dizer ao colega “Manjolo” que 
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não está preocupado com os governantes “lá de cima”, está preocupado com quem recebe o salário. 

Sua preocupação é com quem está aqui no município, passando por necessidade por não receber 

seu salário. Diz ser essa sua preocupação, e os governantes lá sabe que estão muito bem lá, isso é 

coisa que eles levam o dinheiro para casa todos os dias e não temos que nos preocupar com eles. A 

respeito desse coordenador que estava com a globe, conversou com ele hoje e segundo ele lhe 

informou, ele não estava recebendo nenhuma hora para fazer esse serviço. Diz que é uma coisa que 

têm que ver com a administração, mas, segundo ele, não estava recebendo nenhuma hora. Quer 

agradecer hoje aqui nessa Tribuna pela colocação daqueles tubos que foram feitos lá perto da casa 

do seu Antoninho, no Carovi. Destaca que se passaram cinco anos que fizeram aquele asfalto lá e 

ficou aquele problema, e passou quatro anos da administração passada e não tiveram a capacidade 

de ir lá tirar aquela água que corria para dentro da casa daquele senhor. Frisa que teve que voltar sua 

administração para ir fazer aquele serviço tão simples que era de fazer. Diz que quando assumiram a 

administração foram lá com o prefeito e “vivia cobrando”. Pede que imaginem, como disse o colega 

Tiago, se fosse adversário da administração passada, iriam fazer o que? Diz que como “era 

companheiro” não foi feito e precisou assumirem para ir fazer lá. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Volta a 

Tribuna dizendo que teria que ter uns dez minutos para responder aos colegas, mas irá deixar “para 

frente”. Cita que a questão não é o coordenador estar usando trator, e sim que os demais produtores 

têm que pagar hora para fazer o serviço e ele está fazendo o serviço para si mesmo, sem pagar hora 

para a prefeitura. Diz ser essa a questão. Esteve no evento no Entre Rios e pede parlamento, que 

continue, pois fizeram do asfalto até uma altura, no seu Nezito, e que continue o patrolamento, pois 

não está em boas condições a estrada. Diz ter estado no Rincão o Valo, ontem, e está precisando, o 

maquinário está lá e que faça patrolamento. Cita que o estado, com toda dificuldade, e se o Sartori for 

candidato, irá pedir voto a ele, com certeza, e com as dificuldades irá criar a delegacia especializada 

na repreensão aos crimes rurais e abigeato. Diz ser um problema regional e Santiago irá receber uma 

dessas delegacias. Acha que, se falam tanto em “teta”, não podiam ir lá pedir nada para os 

secretários do partido dos colegas, se é tão desastroso o “cara dar tapa” para tentar endireitar o 

estado, que vem numa crise imensa, se desgastar politicamente. Diz não saber, mas, pelo menos, 

está adiantando. Deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Volta no tempo de líder de governo, e 

como diz seu colega “Manjolo”, não irá mais falar nesse governo que está aí, pois é o governo que 

está aí e o povo sabe o que está acontecendo. Sobre a questão da colega vereadora Carini, das 

homenagens, diz ser muito favorável e tem muitas pessoas, como todo Capão do Cipó merece ser 

homenageado, só diz ser contra dar homenagem, aqui nessa Casa, para pessoa que não tem vínculo 

com Capão do Cipó, ou até mesmo um deputado ou representante. Diz ser contra mesmo, pois o 

vínculo deles aqui é só no período eleitoral, que aí eles vêm pedir voto, correm, valorizam os eleitores 

e depois “viram as costas”. Diz ser favorável a qualquer momento, seja esse ano, ano que vem ou 

daqui dois anos dar a honra aos munícipes de Capão do Cipó, professores, produtores, toda a classe 

de Capão do Cipó é merecidamente dar esse título sim. Sobre a questão se o trator da Agricultura 

estava fazendo um pedaço de terra, não sabe para quem, certamente era beneficiar um pequeno 
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produtor que queria plantar uma lavoura de mandioca, de milho e tem vereador que vem aqui criticar. 

Diz que o pequeno produtor está sendo desvalorizado por um vereador e não pode acontecer isso aí. 

Diz que não lhe interessa quem for, seja do PT, PMDB, PDT ou PP, não interessa o partido, é um 

pequeno trabalhador que quer plantar um sustento para sua família, até mesmo para vender e vem 

vereador aqui nessa Tribuna dizer que estava fazendo lá. Diz ser lamentável quando vê pessoas 

desse porte, chegar aqui nessa Tribuna e criticar. Não sabe até onde irão chegar num entendimento 

do nosso município de Capão do Cipó. Diz que temos trator, temos globe, e vai se fazer um trabalho 

para um pequeno produtor, tem crítica aqui nessa Tribuna. 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: CONVITE, da Secretaria de Educação Cultura Desporto e Turismo, para 

abertura da Semana Farroupilha, dia 14 de setembro de 2017, às 15h00min, em frente ao CTG 

General Gumercindo Saraiva, para desfile cívico-tradicionalista, dia 20 de setembro, às 9h30min e 

para demais festividades da Semana Farroupilha. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 006/2017, 

do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores nos dias 07 e 08 de 

setembro de 2017.” PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 007/2017, do Poder Legislativo, que 

“Dispõe sobre a realização de Sessão Solene em comemoração a Semana Farroupilha 2017, 

concede placa de ‘Agradecimento aos Serviços Prestados’ e dá outras providências.” OF. S/Nº/2017, 

da Comissão Pró-fundação CONSEPRO, solicitando empréstimo Plenário para realização de 

assembleia de fundação do CONSEPRO, dia 05 de setembro de 2017, às 19h. REQUERIMENTO, da 

vereadora Carini Jesus Rosado Nascimento, solicitando empréstimo Plenário para reunião partidária 

do PMDB do Vale do Jaguari, às 19h do dia 08 de setembro de 2017. CONVOCAÇÃO, do Comude, 

para participar de reunião Ordinária do Corede Vale do Jaguari, dia 12 de setembro, às 9h30min, no 

Clube Sete de Setembro, em Jaguari. MOÇÃO DE PESAR 019/2017, dos vereadores aos familiares 

de Alceu Lopes Charão. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI 027/2017, do Poder Executivo que, “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento de 

Numerário aos Servidores do Poder Executivo – e dá outras Providências”, aprovado por 06 (seis) 

votos a favor e 01 (um) voto contra. PROJETO DE LEI 028/2017, do Poder Executivo que, “Institui a 

Educação Fiscal como tema transversal a ser inserido na Rede de Ensino Municipal, e dá outras 

Providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente explica sobre o motivo de se 

votar hoje os Projetos de Resolução de Mesa 006/2017 e 007/2017, e pede aos membros da 

Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer 

verbal sobre os mesmos, sendo que ambas foram favoráveis de ir à votação.  Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

006/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores nos dias 

07 e 08 de setembro de 2017”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

007/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de Sessão Solene em comemoração 

a Semana Farroupilha 2017, concede placa de ‘Agradecimento aos Serviços Prestados’ e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 019/2017, dos vereadores aos 

familiares de Alceu Lopes Charão, aprovada por unanimidade. Verificando não haver mais nada a 

tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e convida a todos 
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para a próxima sessão que será dia 12/09/2017, 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 e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 05 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


