Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Capão do Cipó
ATA N° 37 / 2017 (Ordinária)
Aos 12 (doze) 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 36/2017, da Sessão Ordinária do dia 05/09/2017, que foi aprovada
por unanimidade. Após o Senhor Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de
seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador
fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental ao vereador
Luiz Ozório Manente. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes
que os honram com suas presenças, novamente os visitantes e assessores do deputado Bianchini, e
a todos os ouvintes da 87.9. Hoje a comunidade católica lhe pediu para trazer que hoje é dia de São
Nilo, que viveu no sul da Itália e foi um pacificador da política e da guerra, só fazia era pacificar as
comunidades aonde andava e quem quiser saber mais sobre ele é só pesquisar no Google que acha.
Faz um pronunciamento hoje só de agradecimento pelo passamento de seu pai, no ultimo dia três,
dos quais tem que agradecer, junto com sua família, pelos doze anos que ele morou aqui no Capão
do Cipó, de dois mil e dois até o final de dois mil e treze. Cita que foi um período que ele viveu junto a
eles, no bairro Santo Antonio, e não pode deixar de agradecer todo esse período, que ele ocupou a
Saúde, bem atendido e não tem que se queixar de nada. Sua mãe lhe pediu para fazer esse
agradecimento, às enfermeiras, aos médicos, que iam lá na casa dele, fisioterapeuta, fonoaudióloga,
enfim, um atendimento exemplar, depois ele se transferiu para Santa Cruz, quando estava numa
situação muito difícil, durou mais quatro anos, infelizmente é o fim de todos nós. Agradece, de
coração, inclusive faz um agradecimento especial ao seu Meneghini, que na época que ele morou
aqui, seu Meneghini foi a Santiago e encomendou medicamentos de seu pai, o Caetano era motorista,
na época, e pela quantidade de medicamentos que era e a quantia de dinheiro que deu para o
Caetano trazer, o seu Meneghini disse que era demais, e lhe disse quanto seu pai ganhava por mês e
ele disse que iria dar um jeito de auxiliar, e um tanto dos medicamentos eram pagos pela Saúde.
Então, diz não ter palavras para agradecer tudo que ele teve aqui. E as pessoas, amigos e vizinhos
que lá estiveram para dar o último adeus a ele, diz ser grato por tudo isso, a família também e
sabemos que ele está no lugarzinho que estava reservado a ele. Agradece e devolve a palavra à
Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): O vereador fica com 07 (sete)
minutos, pois o vereador Jairo Charão lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental.
Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal do Bianchini sua
assessoria novamente presentes, uma boa noite a todos. Começa falando em nome da diretoria da
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comunidade Nova Esperança, e vem agradecer a todos que estiveram no sábado, presentes para que
mais um torneio fosse concretizado, grande torneio que deu. Diz que levou bastante gente, e que
estiveram quatro ou cinco cidades de fora que vieram. Comenta que o pessoal vem por um
“premiozinho” de cem reais, que não paga nem a gasolina, mas vem pela brincadeira e amizade. Diz
que é muito bonito de ver isso e dá os parabéns a comunidade. Quer agradecer também a
comunidade do Carovi, pede desculpa também, por não poder se fazer presente lá no CTG, que não
pode comparecer porque já tinha esse compromisso de bastante tempo com os bares. Comenta que
está à frente disso, porque se não tiver apoio entre os bares, não vão a lugar nenhum e terminaria
fechando. Novamente, pede desculpa por não poder ter comparecido a esses eventos. Agradece o
colega Antonio, pelo empenho prestado junto com o mesmo, sobre um projeto de mudas de eucalipto,
que infelizmente não veio sair do papel. Diz não saber bem o porquê, mas mais tarde irão ver bem se
foi talvez desinteresse, um pouco. Comenta ser “branco e franco” a dizer que foi desinteresse, e que
não esperava ficarem dois meses esperando, como o Prefeito passou ao mesmo que estaria largando
o projeto com fundo perdido, e foi avisado que não tinha fundo perdido. Comenta que conversou com
o prefeito e perguntou como poderia fazer, e que o mesmo falou que queria estar junto e que o projeto
era bom e tem que elaborar. Também diz que o prefeito prometeu dar a metade das mudas e outra
metade seria pago no ano que vem, na safra. O vereador diz então ser uma boa, e comenta que o
prefeito diz para ir atrás de pessoas que queiram se inscrever, pelo motivo de que mais pessoas será
melhor. Diz ter voltado a falar com o prefeito depois de duas semanas, e o mesmo chamou a
secretária da Fazenda, a qual falou que não poderia fazer aquilo. Perguntou novamente como poderia
fazer, então o pessoal paga todas essas mudas e pagam ano que vem, espichando o prazo para o
ano que vem. Diz que novamente ficou esperando por duas a três semanas, onde saiu mais uma
reunião e que estava cansado de ir até lá e esperar. Cita o colega Tiago e diz que o mesmo viu
bastante vezes, também que o colega Antonio estava sempre empenhado junto, porque era um
projeto bom, que não ia custar de dez a quinze mil como o Jaques passou a informação. Comenta
que em Ijuí a caixa de mudas, traz a vinte e cinco reais, sábado foi e trouxe, porque é um eucalipto
comum, seria para queimar, seria isso para ajudar. Diz que quando se deparou, na última quarta-feira,
que o prefeito marcou com o colega Antonio, que era para quarta, às dez e meia, e diz que o prefeito
estava com mais um pessoal, e nem foi na sala de reunião com os mesmos. Fala também que o vice
Jaques foi e falou que os mesmos estavam com o projeto atrasado, e tinha começado atrasado.
Pergunta-se que projeto é esse aí, que tu vai levar um ano para entregar e não vai sair do papel? Diz
que isso não lhe serve e ficou indignado, e que não volta atrás. Comenta que domingo foi na rádio
pedir desculpa para o pessoal, o qual colocou que o prefeito teria que ver isso aí. Ressalta que depois
o prefeito ligou dizendo que era para o mesmo voltar na segunda-feira no Meio Ambiente, fazer o
projeto, mas o mesmo diz que já tinha passado no Meio Ambiente com tudo, colega Antonio estava
junto, até na Emater estiveram, e não tinha verba. Ressalta que não tinha verba para nada, e naquele
tempo achou verba e tinha. Ressalta que não é homem de voltar atrás, e não vai voltar atrás.
Comenta que quer que um colega, se quiser pegar o projeto e tocar a frente, é um projeto bom, vai ter
renda familiar, vai ter recurso de volta para o município, renda para o município. Então, isso daqui a
quatro ou cinco anos seria um retorno muito bom para o município. Mas na verdade, deixa bem claro
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e pede desculpas. Diz ter o caderno com noventa e duas famílias inscritas, daria em média de
quarenta e cinco a cinquenta mil mudas, e com o preço de doze a quinze mil, e como a prefeitura não
tem de onde tirar, a Câmara poderia ter pedido, vamos disponibilizar e ano que vem entregasse. Só
pede que não desistam desse projeto, que outro coloque esse projeto nem que seja ano que vem,
coloque no fundo perdido, porque vêm cento e trinta e cinco mil de fundo perdido para a Agricultura.
Diz não saber direito, mas acha que é isso e ressalta que isso faz parte da Agricultura também. Diz
ser isso e voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR
OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores,
vereadoras, comunidade que os assiste aqui hoje, aos assessores do deputado Bianchini, ao
presidente do CPM da Escola Macedo Beltrão, senhor Adenilson, e aos ouvintes da 87.9, seu boa
noite a todos. Convida, mais uma vez, para a festa e desfile lá na localidade do Carovi, no dia
dezessete, próximo domingo, com início às nove horas da manhã, desfile cívico-tradicionalista, ao
meio-dia almoço e a tarde reunião-dançante. Toda a comunidade está convidada, em nome do
presidente do CPM, que está aí, em nome da direção da escola, do Conselho Escolar, vão estar todos
empenhados para a realização desse grande evento. Diz que é um grande evento na comunidade o
desfile cívico-tradicionalista lá no Carovi e toda a comunidade está convidada a participar e prestigiar,
o churrasco será de excelente qualidade. Parabeniza o Piquete Capão da Batalha pela janta que fez
no último sábado, no Carovi, está de parabéns aquela diretoria, sabemos que os dias estão sendo
difíceis, não dá muita participação de gente, mas foi um sucesso aquele evento lá. Parabeniza a
patronagem do Piquete Capão da Batalha por mais esse evento. Falando com seu Cecito hoje, ele lhe
disse que amanhã estará á fazendo roçada para o pessoal do Carovi, pintando os cordões do asfalto
e marcando para sair o desfile. Amanhã estará o seu Cecito com toda a sua equipe para realizar
aquele trabalho para acomodação do povo. Pede que a Secretaria de Obras dê continuidade no
patrolamento lá no Carovi, pois fizeram uns trechos e outros ficaram, e a estrada está bastante
“trepidenta” devido às chuvas que têm estragado bastante a estrada e o povo precisa de estradas
para andar. Pede que seja dada continuidade, seja arrumada aquela estrada lá e seja concluído
aqueles trabalhos naqueles trechos que estão faltando. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente,
demais colegas vereadores, vereadoras, assessoria do Deputado Bianchini que estão sempre os
acompanhando, sejam mais uma vez bem vindos nessa Casa, funcionários dessa Casa, secretário da
Agricultura Tiago Tisott, nosso futuro presidente da Câmara, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a
todos. Cita que na última sexta-feira, tiveram aqui uma reunião com a coordenaria do Vale do Jaguari,
companheiros do PMDB e a visita ilustre do Deputado Estadual Tiago Simon, filho do eterno Senador
Pedro Simon, um dos ícones da política, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, que com mais de
cinquenta anos de vida pública, nunca nem suspeita de corrupção passou perto desse senhor,
cinquenta anos de vida pública “limpa”. Comenta que é nesse tipo de político que precisamos nos
inspirar, e que o deputado Tiago segue os mesmo caminhos, e esperam que siga, que tem tudo para
dar um excelente político, futuramente. Diz que veio e pôs um pouco a par das notícias do Estado,
das lutas por tentar colocar o Estado nos eixos. Diz que chegamos ao mês passado num déficit
público de um bilhão de reais, mensal. Então, se não tiver aprovação de leis, os assessores do
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deputado Bianchini devem estar mais a par disso também, não tem como voltar e botar nosso Estado
em ordem, ou se renegocia a dívida ou se faz alguns ajustes, senão a situação tende a piorar. Mas
com todas essas dificuldades, o próximo Governador que estiver no Rio Grande do Sul, pegará um
Estado em melhores condições do que os mesmos pegaram, disse. Ressalta que isso é o que se
espera, e que os governantes continuem nessa linha de governo de ajuste e diminuição das dívidas
públicas. Mas, mudando de assunto, quer dar os parabéns ao CPM do Julio Biasi, pela organização
do último jantar, no sábado, excelente qualidade. Desculpa-se ao pessoal do Capão da Batalha que
não pode estar presente. Diz que acontece muito evento nos mesmos dias, e como suas filhas iam se
apresentar no colégio fica difícil fazer os dois eventos. Uma notícia boa é que chegou a Secretaria de
Obras nas casinhas populares, depois de oito meses, muito pedido pelo vereador, diz que espera que
concluam pelo menos o empedramento, de tanto que o pessoal pediu para o mesmo cobrar, espera
que termine. É que está perto do ano que vem, de cobrar o IPTU, e diz que tem que ter pelo menos o
mínimo de condições, para poder chegar às casas com o “carnêzinho” para cobrar o IPTU, porque
não tinha nada até agora. Diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, senhores
vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, assessores do deputado Bianchini, secretário de
Agricultura, colegas de secretaria, seu boa noite. Inicia parabenizando os organizadores da festa, o
CPM da escola Julio Biasi, pelo belíssimo jantar que proporcionaram para nós, sem defeitos, muito
bom, bem organizado, bastante comida e fica muito agradecido pelo evento. Diz que teve um pouco
de sorte, e agradece pelos brindes que tirou. Parabenizar e agradecer ao mesmo tempo a equipe do
seu Cecito pelo embelezamento da nossa cidade, pela pintura que fazia tempo que estava pleiteando
para fazer aquelas pinturas e aquela limpeza, mas tudo no seu tempo vai saindo, tudo há com o
tempo. Está ficando muito bonita a cidade, uma cidade limpa, uma cidade asseada, e diz que se sente
bem por entrar em uma cidade limpa, uma cidade bonita é outra coisa. Ressalta que é insistente e
está preocupado, por isso volta à tribuna a pedir e diz já ter um ofício em mãos para levar no DAER
sobre o trevo, outro acidente ali, o “cara” demoliu o carro, o carro não presta mais, mas não ficou
sabendo se as pessoas se machucaram. Diz que não é brincadeira, o mínimo se eles não vão fazer,
diz que pede licença e o mesmo faz. Diz que vai sinalizar ali, porque um pai de família, um trabalhador
vai perder a vida ali, e depois não vai ficar falando que viu e não falou. Diz que está falando e já
encaminhou o ofício e vai levar, vai pedir encarecidamente, é pouca coisa, mas ficou feio ali, o “cara"
ia ligeiro. Diz que a empresa, cooperativa 3 Tentos tem umas luzes que encandeiam, e que ao descer
ali não consegue enxergar porque é forte a luz, e as pessoas que não conhecem a estrada já se
encandeia ali e pode acontecer o que aconteceu ali. Outra coisa é sobre o horário no anoitecer, a luz
também não clareia e sem sinalização ali. Diz que não é a última vez que vai falar, e se não fizerem
vai voltar a falar de novo. Comenta que, às vezes, as pessoas dizem que vão desistir e não vão falar
mais, e ressalta que não vai desistir e vai continuar falando. Quer comunicar a Claudia Carbolin, que
levou ao conhecimento do secretário de Obras o pedido dela e semana que vem vai ser feito o
serviço, o empedramento da localidade, comunidade dela. Também quer comunicar os pequenos
agricultores, da agricultura familiar que “zebrou” o adubo. O adubo também não está vindo e acha que
não virá esse ano, não vai ser liberada a verba. Então, quer comunicar os agricultores que estavam
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esperando o adubo para plantar o milho, que não espere, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro
nem para pagar o professor e o “brigadiano“ então, não vai ter dinheiro para repassar para o adubo,
mas espera que o ano que vem as coisas melhorem e volte a sair esse adubo, que isso muito ajuda o
pequeno agricultor. Diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas
vereadores, colegas vereadoras, secretário de Agricultura, coordenador de água Jair, amigo
“Cavalinho”, ouvintes da 87.9 FM, que estão escutando, assessores do deputado Bianchini, que
sempre estão presentes em Capão do Cipó, sejam bem vindos a essa cidade. Quer dizer ao colega
Dilcione que o dinheiro está sendo difícil em tudo que é lugar, em tudo que é sentido, o governo do
estado, é como o Tiago falou ali, é complicado e se no estado não tem muito, pouco vem para o
município, e na nação, “lá em cima”, nem se fala. Então, as coisas têm que ir indo com os recursos
que estamos arrecadando, e que está chegando do governo. Fala, novamente, que é complicadíssima
essa falta de dinheiro, essa crise que abalou todos os municípios e as grandes cidades. Fala que quer
aqui também aproveitando também aí o que o amigo Dilcione falou, sobre o Cecito que tem feito um
trabalho nas ruas da cidade, da limpeza, está ficando bonita, e parabéns a ele, ao quadro de
funcionários que está junto com ele, uma gurizada muito eficiente, que está trabalhando. Diz que vai
passar uma informação que o coordenador da rede de água pediu, senhor Jair de Oliveira, que teve
dois probleminhas com dois poços artesianos, ali perto do Anselmo Cardoso, e um lá em Areias, mas
já está resolvido, poderá voltar a ter um probleminha, mas vão procurar continuar resolvendo esses
problemas desse poços artesianos, porque com essas quedas de energia elétrica, quando falta
energia dá problema mesmo, principalmente quando são poços artesianos via rádio, todos esses
problemas aí vêm acontecendo. Agradece ao secretário do município, que na semana que passou,
fez pessoalmente o pedido para ele, que colocasse abrigo escolar em frente à Brigada Militar e foi
colocado mesmo, foi quebrado e ficou muito bonito ali. Agradece ao trabalho dele, e foi pedido de um
soldado que lhe falou, o Fogaça, e foi colocado lá e agradece ao vice-prefeito. Diz que encaminhou
hoje um pedido ao Secretário de Agricultura, e ao de Obras e vice-prefeito, pedindo lá para o Carovi,
aquela região lá do colega “Miro”, lá no Robertinho, pedido de seu filho Mateus Pimentel, que seja
encaminhada uma retro escavadeira, e um caminhão para retirar uma terra que está lá, por causa de
um buraco que ele tinha feito. Fala que o secretário prometeu que vai até sua região fazer esse
serviço, para o Mateus Pimentel, o qual é seu amigo, por isso solicitou o serviço. Também solicitou ao
secretário de Agricultura, aliás de Obras, e fala que está invocado com o “Tiaguinho”, secretário, aliás
excelente secretário de Agricultura. Diz que pode falar isso porque não vê nenhuma reclamação sobre
a sua secretaria. Também foi pedido ao secretário de Obras que encaminhe, assim que tiverem
prontas as outras retro escavadeiras, para dentro do Assentamento para fazer para os pequenos
agricultores, em entradas que estão precisando da retro, e juntamente um caminhão para fazer as
entradas para os pequenos agricultores. Sobre a questão do projeto do caro amigo “Manjolo”, diz que
foi feito audiência ali com o prefeito e com o vice-prefeito, com secretário de Agricultura, diz ter
certeza que a partir do ano que vem poderão apresentar, juntamente com o colega, o qual é autor
desse projeto. O parabeniza pelo trabalho também, e fala que se associa junto com ele, e ano que
vem irão apresentar sim esse projeto, juntamente com o colega “Manjolo”, para que possam
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contemplar não as noventa e cinco famílias, mas sim todos os munícipes de Capão do Cipó, que
necessitarem de eucaliptos, se Deus quiser. Tenham certeza disso e diz que ficará trabalhando em
cima disso, mas juntamente com o projeto para que possam levar ao conhecimento do povo. Diz que
volta em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI
JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores,
colegas vereadoras, secretários, o Adenilson motorista da Secretaria de Saúde, ouvintes da 87.9, seu
boa noite a todos. Fala que começará parabenizando duas pessoas muito especiais, a vó Nair que é
avó de seu esposo, que no último domingo completou noventa e dois anos de idade, então é uma
idade e que Deus continue lhe abençoando, e hoje não poderá deixar de parabenizar aqui uma
pessoa que é das mais importantes em sua vida, que é sua mãe, que está de aniversário nesse dia de
hoje, que Deus continue lhe abençoando muito, com muita saúde, e que a mesma possa ser sempre
essa mulher guerreira que é. Também gostaria de parabenizar ao CPM da Escola Julio Biasi, do
excelente carreteiro ali, como o colega Dilcione e o colega Tiago falaram, estava tudo “nota dez”,
então estão todos de parabéns. Mas também diz que não pode deixar de comentar, na terça-feira
passada, após a sessão da Câmara, teve reunião para tentar fundar e formar a diretoria para o
Conselho de Segurança. Fala que achou lamentável não ter participação de público, tirando seu
Cenésio Reis, que era o produtor que estava, não tinha ninguém. Então, por isso faz pedido porque
agora será dia três de outubro, que o povo venha, o comércio venha, porque é fácil exigir e na hora da
participação, cadê público, e que o pessoal possa se mobilizar, porque é bem aquilo que já tinha sido
falado nessa Casa, as ocorrências acontecem, não registram daí ficam, os olhos como verão “lá em
cima” Capão do Cipó? Diz que como a cidade que não tem ocorrência. Cita que a mesma coisa as
pessoas só se lembram de segurança quando passam por alguma dificuldade, mas que as pessoas
venham, porque tem que ser dado o primeiro passo, como já falaram eles não vão fazer parte, o
Alisson deixou bem claro que eles só estão tentando formar a diretoria, para que depois o povo
comece a dar continuidade. Então, que dia três, diz que está fazendo um chamamento para pessoal
do comércio, para produtores, que venham participar, porque é de grande importância para todos.
Fala que não poderá deixar de falar da reunião de sexta-feira aqui, de seu partido. Diz que viu críticas
já pela internet, mas diz que não está falando em nível de Brasília, não está falando, porque todos os
partidos se forem por partidos, não existe partido sem problema, mas estão falando em nível de
município. Diz que só tem a agradecer em primeiro lugar a Deus, e depois a todos os participantes e
filiados que vieram e todo Vale do Jaguari, as cidades que participaram, foi de grande importância
para sua pessoa, e as demais do partido. Então, por isso só tem a agradecer, seu muito obrigado a
todos que vieram. Também gostaria de parabenizar aqueles que estão conduzindo a Chama até o
Capão do Cipó. Parabeniza o Presidente desta Casa, que está junto, e não pode deixar de
parabenizar todas as mulheres que também estão vindo, são mulheres guerreiras, não é fácil deixar
casa, família, por isso fica os parabéns a todas as mulheres que estão vindo com a Chama, trazendo
até aqui. Deixa uma sugestão para a próxima licitação do lixo, que acredita que vai ser em janeiro ou
fevereiro, tem licitação para coleta do lixo, para que sejam duas vezes por semana, tem como
acrescentar na licitação que não seja só uma vez na semana, no verão é muito complicado uma vez
só na semana. Então, que possa ser acrescentado. Fala que bom que quando é falado nessa Casa, e
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foi pedido de vários vereadores para empedrar e arrumar as casinhas populares, e hoje viu que bom
que está sendo feita aquele trabalho ali. Então, por isso acha que é de grande valia para os
vereadores saber que quando falam também são ouvidos. Seu muito obrigado, diz voltar 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 o presidente em exercício, colegas vereadores, colegas
vereadoras, Mesa Diretora, secretário de Agricultura, coordenador do DEMAC, “Cavalinho”
coordenador de oficina, Peralta, Tatiane, motorista Adenilson, esposa do vereador “Miro” e sua filha,
seu amigo que faz parte da equipe do deputado Bianchini, sejam todos bem vindos, e os ouvintes da
Cipoense, seu boa noite a todos. Diz que irá começar comentando sobre a Chama Crioula, onde
começaram, desde sexta-feira já estão fora do município para receber a Chama e trazer até o
município, levando nosso nome de Capão do Cipó, juntamente com aquele grupo de pessoas que
sempre batalharam, e como Presidente da Câmara de Vereadores, diz que foi representar e buscar
com essa equipe, para representar seus colegas vereadores, as colegas vereadoras, e principalmente
a comunidade de Capão de Cipó. Fala que onde passaram, por todos os municípios, e aonde vão
chegando para fazerem os posos e saídas todos os dias pela manhã, foram bem recebidos pelas
pessoas das outras cidades, e outros municípios. Por isso, diz que só tem a agradecer todas essas
pessoas que estão ajudando. Fala que vai comentar sobre o Executivo, a prefeitura municipal, pelo
apoio, pela ajuda, que não é fácil sair daqui do município e ir até Manoel Viana, para trazer a Chama,
isto dá despesa, não é fácil, teve despesa com caminhões para levar os cavalos até a cidade de
Manoel Viana, alimentação para animais. Diz que quer deixar o agradecimento ao Rogério Richter,
que fez doação. Fica seu agradecimento para todas essas pessoas, que pediram que fosse feito, do
grupo e também todo o pessoal que ajudou de uma forma ou de outra em rancho, em carne, em
alimentação, para todos, de meio-dia e de noite, até chegar ao município. Faz convite a todos da
comunidade de Capão do Cipó, aos vereadores e as colegas vereadoras, para dia catorze, às três
horas da tarde, vão chegar em frente ao CTG Gumercindo Saraiva, para fazer a entrega da Chama
Crioula para o CTG. Então, mais uma vez fica o convite para todos, que as pessoas venham
prestigiar, que venham participar da chegada da Chama Crioula do município. Também, em nome do
patrão do CTG, convida todo o povo de Capão do Cipó, para prestigiar todas as noites, dia catorze a
noite do cordeiro, dias quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte, que terá o desfile aqui
na cidade. Então, toda a comunidade de Capão do Cipó esteja convidada para participar todas as
noites dos jantares no CTG. No domingo também, diz ao colega “Miro” tem o desfile do Carovi, a
Escola Macedo Beltrão sempre fez um lindo desfile. Então, mais uma vez aproveita a oportunidade de
convidar todas as pessoas para prestigiar domingo de manhã o desfile, e meio-dia um grande almoço,
junto com a comunidade. Então, nesse momento gostaria de agradecer a Deus por ter ajudado
durante toda a semana, todo o destino até a chegada no município, porque vieram enfrentando um
temporal, e graças a Deus não houve nada. Diz que sabe que quem está na estrada é complicado,
estão enfrentando asfalto com bastante dificuldade para andar, mas a vida é assim, o que importa é a
tradição e chegar até aqui com a Chama do município, para ser bem representado o povo de Capão
do Cipó. Seu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O
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senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA
NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colega
vereadora, assessores do deputado Bianchini, secretário de Agricultura, coordenador do Demac, o
“Cavalinho”, o motorista Adenilson, o “Maurinho”, a esposa do colega “Miro” e a filha dele, funcionários
dessa Casa e ouvintes da 87.9. Começa pedindo mais orações para a dona Elci, irá continuar, o Jairo
sabe da situação dela, pois esteve a visitando, ela está passando por um momento delicado, a saúde
dela está um quadro delicado. Pede que orem pela família, para que suporte esses momentos difíceis
que estão passando pela enfermidade da dona Elci. Quer, em nome do Eduardo (Catarina) e da
Cacilda, agradecer todos que foram doar sangue. Agradece, primeiramente, a secretária da Saúde
Débora, que disponibilizou carro para levar esse pessoal, que foi o colega Tiago, o Adair (Burro), a
Rosangela, a Andrelise e a Marta (técnica de enfermagem), que foram lá doar. Diz que bom poder
contar com as pessoas, pois em meia hora conseguiu sete doadores, só que dois, um era sua pessoa
que ia ir, mas estava tomando antiinflamatório, e a Paula lá do posto, que não puderam ir.
Infelizmente, diz que uns não conseguiram doar, mas eles mandaram agradecer, de coração, por
terem ido lá, se prontificar, para doar esse sangue para o Eduardo, que precisava. Deseja uma boa
recuperação, ele está bem melhor, esteve visitando ele. Fala um pouco sobre um projeto-sugestão
que está apresentando aqui na Casa, pensando no povo, no bem do povo e conversando com
pessoas, elas demonstraram que queriam que, de repente, tivesse esse projeto no município, pois
tem em outros municípios. Diz ser um projeto-sugestão que ficam isentos dos Impostos sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU os portadores de moléstias graves, consideradas
como tal as doenças profissionais incapacitantes, desde que recebam benefício previdenciário ou
aposentadoria por invalidez deferida por órgão da Previdência Social. Para fins dessa lei, diz que se
consideram doenças profissionais incapacitantes e graves: tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, mal de Alzheimer e nefropatia grave e estados avançados da
doença. Conta com os colegas vereadores, vai para as comissões para dar os pareceres e depois vai
para o prefeito. Cita que o chefe do Poder Executivo poderá regularizar esta lei naquilo que for
preciso. Conta com os colegas, pois têm que trabalhar para o povo, fazer o bem para o povo.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada,
PDT: Comenta que não pode deixar aqui de falar da sua pessoa, referindo-se ao Presidente,
representante deste legislativo, de alguns colegas que tiveram lá em um momento que esteve
passando. Diz que são palavras de carinho que nos deixam mais fortes. Agradece aos mesmos, e
também a sua Secretaria do Meio Ambiente, que quando menos se espera, tu ver aquela pessoa,
aquele colega lá do teu lado, tu se sente forte. Agradece a presença de seu chefe, e da dona Mariza
que lá estiveram. Cita o Presidente, e diz que o único pedido que trouxe a esta Casa hoje, que no
seguimento da rua próxima a creche, ela está toda escura, tem uma única lâmpada no poste na frente
das casinhas populares, e que foi pedido ao Jaques, hoje secretário de Obras, diz que foi ligado para
ele, e que o mesmo disse que até as quinze horas estaria recolocada a lâmpada, e não foi. Ressalta
que os moradores pediram, inclusive, que na esquina da futura creche, que coloque outra lâmpada,
porque é muito escuro lá. Diz que a outra lâmpada tem que fazer a rede, mas essa que tem que repor,
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e o “cara” diz que ia colocar até às quinze horas, e não colocou. Pede que não faça assim, citando o
Vice-Prefeito, que se não der para ir, pede dois dias, que se não der para mandar hoje, mande até
sexta-feira que colocamos, mas dizer que vai até as quinze, e não vai, fica ruim. Agradece e devolve a
palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB:
Pede também, para que coloquem duas lâmpadas ou uma que colocasse, na frente da casa da
Franciele, perto da Agrofel, que sabemos que o perímetro já não é mais urbano, mas sempre teve as
lâmpadas ali, e estão queimadas. Afirma que é uma escuridão para eles ali. Pede ao Executivo, se
conseguir fazer essa troca de lâmpadas, agradece, e os mesmos agradecem também. Convida a
todos para participar, como os seus colegas antecederam aqui, lá na comunidade do Carovi, pelo
desfile, e que todos possam estar lá, juntamente com a comunidade. Cita sua colega Ionara, que falou
que possamos estar em oração, pois é muito triste ver um parente da gente padecendo, e muitas
vezes não podendo fazer nada. Ressalta que Deus venha fortalecer a Rosane, por esse momento
difícil que eles estão passando com a mãe dela, pois é somente Deus que pode confortar nesses
momentos. Diz que sabemos o quanto a Rosane tem cuidado, o quanto ela faz tudo por aquela mãe,
e cita Deus novamente, para que venha fortalecer a Rosane, o “Marquinhos” e toda família deles.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de
Partido, PDT: Pede para fazer um esclarecimento sobre o coordenador “Chico”, no qual o mesmo o
procurou, onde estavam falando sobre àquelas horas que estava fazendo na sexta e no sábado que,
inclusive, foi quem falou aqui de “cara”. Fala que o pessoal o cobra, e tem de falar, no qual ele lhe
colocou que as horas estavam pagas, que ele ficou sexta até umas horas, e depois no sábado.
Comenta que o mesmo tinha umas horas que não tinham sido pagas, e ele aproveitou para terminar.
Ressalta que acha que quando se deve, ou vai deixar uma hora ou duas para trás, deve fazer sim,
afirma. Comenta porque subir quinze quilômetros de lá, vinte, com o trator “batendo” para voltar outro
dia, não vale a pena, desde que sendo paga, pois isso tem que ver certinho. Diz que falou para ele
que o pessoal cobra muito a carteira, que há mais uma denúncia, de novo, que o coordenador está
com o trator, cita o “Cavalinho”, que estava falando, e diz que tem que falar. Ressalta quem é sua
pessoa para da contra, diz negativo e que não tem nada que ver, que estão ajudando, estão
trabalhando o pessoal, mas o pessoal cobra. Comenta que é uma coisa que já pegou, que acha que
devia terminar, se é certo ou errado, e deixar que use. Pede ao prefeito, mais espaço para o pessoal
que vem de fora para falar com ele, que o mesmo até falou no domingo, no rádio, que o pessoal
reclama muito que chega ali falar com ele, e não é atendido. Diz que uma manhã inteira não
consegue, pois o mesmo sempre tem uma reunião, e as reuniões dele, o mesmo estava vendo, que é
mais com o secretário, coordenador, e com o pessoal ali de dentro, e pede para que faça meia hora
mais cedo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES
BRUM, Líder de Partido, PP: Comenta sobre a reunião que teve na última terça-feira após a sessão,
para convidar todo pessoal do comércio, convidar bastante gente, e não apareceu ninguém. Comenta
que fica difícil iniciar uma coisa sem a participação do povo. Diz para o povo, que fazem o
chamamento para o próximo dia três de outubro, e ressalta que este ano não tem eleição, e pede para
que dia três venham aqui participar da reunião, que vai ser na terça-feira, a partir das dezenove e
trinta. Convida novamente todo o povo, e que fez o chamamento para que venham participar, pois
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segurança pública é coisa séria, afirma. Comenta que agora o nosso governador parece que está
colocando o estado em dia, a partir do ano que vem ele quer ser candidato, e vai lançar um concurso
para seis mil vagas. Ressalta que até agora não pode pagar o salário em dia, mas a partir do ano que
vem vai ter para pagar o povo. Fala que, às vezes, vemos que tem coisa que “não fecham”, seis mil
vagas e como que vão chamar se não tem dinheiro pagar hoje, como vai pagar mais seis mil
funcionários. Diz que é difícil de crer, pois é só em época de política para aparecer esses milagres.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO,
Líder de Partido, PMDB: Diz que, às vezes, a gente tem que se fingir de surdo para não ver tantas
bobagens que se vê nesta Tribuna. Comenta que devem se informar mais antes de vir comentar no
mesmo, mas acha que tudo bem. Cita o seu “Manjolo”, e fala que ano que vem o seu projeto sai, que
de repente seu colega Antonio quer, e o projeto sai. Comenta que estamos chegando em mais uma
Semana Farroupilha, a festa de todos os gaúchos, deseja uma boa semana a todos, e mais uma
Semana Farroupilha tranquila ao nosso município. Cita o colega Dilcione, e que o mesmo comentou
sobre uma situação ótima aqui, e o mesmo também vai “encampar” uns pedidos, principalmente na
entrada do Nova Esperança, para que façam um refúgio, porque se alguém vai entrar e não tem
espaço, não tem acostamento, o ônibus, por exemplo, que para embarcar um passageiro, ou
transporte escolar, tem que parar o trânsito. Diz que sabem que temos um movimento intenso neste
acesso asfáltico, e pede que consigam, juntos, um refúgio na frente do Nova Esperança,
principalmente, que é onde tem um fluxo grande de veículos para ver se conseguimos junto ao DAER
esse refúgio lá. Pede umas cargas de pedra na estrada geral do Nova Esperança, abaixo do seu José
Lourenço, que está com problemas de barro em dias de chuva, na frente da casa do seu Valdir
Hoffman, lá no Nova Esperança, que está com dificuldades, principalmente o caminhão do leite.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de
Bancada, PP: Parabeniza a dona Maria Antonia Dias, que completou seus noventa e nove anos, no
dia quatro de setembro, deseja muita felicidade e saúde a mesma, e que consiga chegar aos cem ou
centro e vinte anos, se Deus quiser, e que ela tem saúde para isso. Cita seus colegas Carini e “Miro”
que falaram sobre o conselho CONSEPRO, e que o mesmo também agora faz parte da comissão
para trazer esse pessoal, e convidar o pessoal. Fala que quer ver se faz o interior, e comenta que vai
convidar um agricultor, uma pessoa do comércio, de cada comunidade, e diz que verá se conquista
eles para dar importância que é o conselho. Ressalta que é uma pena que aquele dia não veio, e que
não sabe se era porque no mesmo dia tinha jogo da seleção, mas que acha que é bem mais
importante a nossa segurança. Agradece ao Deputado Marcon, pelo recurso que foi passada a
Saúde, que já está nos cofres da Prefeitura, e agradece, pois isso é para o nosso benefício, para a
compra de remédios, e para dar andamento também à secretaria que o povo tanto precisa. Agradece
e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Comenta
sobre a situação de não ter carteira, ou ter carteira, e que, às vezes, as pessoas têm uma capacidade
imensa, e faz um belo trabalho, melhor que um “cara” que tem carteira. Diz que conhece tantas
pessoas que não possuem habilitação, e que fazem um trabalho exemplar, mas sempre vem a
denúncia para o vereador. Diz que não tira a razão do colega “Manjolo”, sempre vem a denúncia, e
que quando a denúncia vem, é porque a pessoa está com ciúme, está com inveja. Fala que isto é
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lamentável quando isso acarreta em cima de uma pessoa, e que o vereador tem toda a
responsabilidade de vir aqui falar, e atender os anseios dos eleitores. Comenta sobre a questão de
ocorrência policial, que graças a Deus Capão do Cipó não tem ocorrência policial, porque é um povo
honesto, um povo ordeiro, um povo que tem uma grande Pátria, como o mesmo fala, um grande
município, e que Graças a Deus não venha ocorrer nenhuma ocorrência gravíssima no nosso
município, e diz que isso temos que agradecer a Deus. Também quer colocar sobre questão, e levar
ao conhecimento do secretário de Obras do município, a questão de lâmpada no município, na
cidade, e diz que várias vezes o mesmo já pediu aqui. Fala que concorda com seus colegas, e que
isso é uma responsabilidade do secretário, ou o coordenador, ou pessoas. Ressalta que não custa
passar uma noite, e que não é tão grande a cidade, verificando onde tem escuridão, aonde pode ser
colocada uma lâmpada, e que não custa muito trocar uma lâmpada, ou ver uma lâmpada. Fala que aí
fora os pedem uma lâmpada que dê para trocar dentro da cidade, muitas pessoas os criticam, que
não são vereadores para estar pedindo lâmpadas. Cita o secretário, e diz que quer que cada um pare
de pedir lâmpada, pois será responsabilidade do secretário fiscalizar as lâmpadas da cidade, e que o
mesmo levará ao conhecimento do secretário. Fala aqui em nome do presidente, que a Sessão
Solene dia dezenove, no CTG Gumercindo Saraiva, e mesmo não constando no chamado da Semana
Farroupilha do CTG, não consta que haverá Sessão Solene, a única coisa que ficou fora, mas que lá
o mesmo estará honrando a tradição: “E viva ao gaúcho”! 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: OF. 125/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 029/2017 e
030/2017. PROJETO DE LEI 029/2017, do Poder Executivo, que “Institui Comissão Permanente de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial e atribui gratificação aos seus membros”.
PROJETO DE LEI 030/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza concessão de incentivos para
transferência de veículos automotores, instituindo a Campanha ‘EMPLAQUE CAPÃO DO CIPÓ’ como
incentivo para aumento da arrecadação do IPVA no município – dá outras providências”. PROJETO –
SUGESTÃO 003/2017, da vereadora Ionara Ferreira, que “Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana aos portadores de doenças graves e incapacitantes e dá
outras providências”. OF. 074/2017, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, convidando para
desfile cívico-tradicionalista, dia 17 de setembro, a partir das 9h00min, e após almoço e festividades,
na localidade do Carovi. INDICAÇÃO 019/2017, do vereador Olmiro Brum, ao prefeito municipal. Após
o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO – SUGESTÃO 002/2017, dos
vereadores Jairo Charão e Luiz Ozório Manente, que “Dispõe sobre a Instituição da Tarifa Social da
Água no Município de Capão do Cipó”, sendo que o vereador Antonio Jardim pediu vistas para levar
ao conhecimento do senhor prefeito. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de vistas,
que foi aprovado por unanimidade. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente
declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e convida a todos para a próxima sessão que
será solene em comemoração a Semana Farroupilha, dia 19/09/2017, no CTG General Gumercindo
Saraiva, às 18h30min. 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, 12 de setembro de 2017.
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