Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Capão do Cipó
ATA N° 39 / 2017 (Ordinária)
Aos 26 (vinte e seis) 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 37/2017, da Sessão Ordinária do dia 12/09/2017, que foi aprovada
por unanimidade. Após o senhor presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a
leitura da ata 38/2017, da Sessão Solene do dia 19/09/2017, que é somente lida. Após o Senhor
Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05
minutos. 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, vereadoras, público presente, coordenadores
“Cavalinho” e Jair, amigo “Maurinho” que está “dormindo sentado”, seu boa noite a todos. Começa
falando sobre a Sessão Solene, e parabenizando a todo mundo pelo ótimo trabalho realizado no CTG,
uma belíssima sessão, onde teve vários homenageados. Diz que apenas depois da janta, falando com
um senhor e se surpreendeu porque o mesmo estava um pouco chateado. Diz que, às vezes,
esquecem, pede desculpas pelo colega Jairo e por si próprio, pela parte do PDT, novamente pede
desculpas a ele por não ter lembrado, pessoa essa que foi uns dos primeiros que começou, primeiro
patrão do CTG, que pediu o terreno, e falou que se sentia um pouco. Acha que o senhor deveria fazer
parte da Mesa, que é o senhor Fiorindo Tamiosso. Então, novamente, ressalta e pede desculpas em
seu nome e nome do Jairo, e acha que todos deveriam lembrar porque ele sempre ajudou e vai
continuar ajudando enquanto ele puder. Fala sobre uma fossa do senhor Vando, da Sepé, que faz
mais de mês que pediu nessa Casa, onde faz oito meses agora que o pessoal esteve lá, bateram as
fotos e até hoje não foi feito nada. Comenta que tem pedra do lado lá, falou com o Fabio, do lado da
casa dele tem pedra ajuntada na lavoura e ele gostaria que tirassem de lá, é uma boa para limpar. É
um senhor que passa dificuldade, que tem que passar embaixo de uma cerca, tem problema de
coluna para ir à patente no campo, por não poder usar o banheiro por falta de uma carga de pedra.
Ressalta que isso é falta de vontade, e já não é por querer ou não querer. Outra coisa é sobre uma
pedreira que o vereador esteve falando com o Marcio, aonde ele tem um açude que falta pouco para
terminar, mas igual sai pedra para todo o assentamento, e ele dá essa pedra, desde que seja para o
assentamento, vai ficar bem claro, não para campo ou lavoura de alguém que tem como pagar. E hoje
simplesmente vão na pedreira, não pode levar pedra para mangueiras de outros, que tem condições
de comprar. Então, ele pede que deixe bem claro que ele dá, e quer que faça, inclusive para ele não
conseguiram. E esse fim de semana de novo foi constatado que mais um maquinário, de novo em um
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açude fazendo, ressalta que nada contra, não vai dizer que vai ser contra de ter um maquinário no
açude de “não sei de quem” estavam fazendo, mas com dois caminhões, carregadeira e retro, diz que
a troco de óleo. Questiona se será que a prefeitura vai viver a troco de óleo? Acha que chegou a hora
de pensar, o prefeito tomar uma atitude, está vergonhoso. Comenta que o pessoal só fala que sempre
que vão lá, falam que não tem dinheiro, ele vai ter que ir à rádio dizer se tem ou não tem dinheiro.
Ressalta que se sente envergonhado, fica com vergonha na verdade de ouvir do pessoal isso aí.
Então, acha que ele teria que ir à rádio falar se é verdade ou não é e se tem dinheiro ou não tem,
porque um pede uma coisa e não faz e lá outro foi porque trocaram pelo óleo. Diz não saber, e está
falando porque o pessoal cobra e pede. Ressalta que é vergonhoso, e pede que seja tomada uma
solução, vá à rádio e explique. Quer pedir também que faça reparo de lâmpada na Rua 17 de Abril,
logo abaixo da casa do mesmo. Diz que não é quem está pedindo, que não gosta de claridade, só do
sol mesmo, mas os moradores pedem, tem lâmpada queimada e que faça o reparo, porque queima e
eles pedem. Pede reparo nas estradas dos assentamentos, para o pessoal que passa ali, estão
vendo, cita o “Cavalinho” que vai para lá, não é “cortar”, mas tem estrada boa como tem trechos que
estão ruins. Diz que o “Dadá” estava pedindo e que podia falar que ele estava pedindo, porque tem
trechos que nem a pé dá para andar, e as máquinas onde estão? Diz que de novo vão terminar de
quebrar fazendo açudes e amanhã depois não tem mais nada, não tem máquina, não tem dinheiro,
não tem nada mesmo. Fala que isso teria que ver. Outra coisa sobre Saúde, e diz que é o que deixa
mais chocado, porque a única coisa que o vereador sempre defendeu, sempre disse que Saúde no
Capão do Cipó quem falasse era por falador. E na verdade está falando porque aconteceu com o
mesmo nessa manhã. Comenta que chegar e não ter médico é vergonhoso, e que chegou e não sabe
quantas enfermeiras tem ali, mas as enfermeiras não têm a culpa, de jeito nenhum. Mas, todas
sentadas brincando com telefone porque não têm o que fazer, e que receitas não dão para comprar
remédio na farmácia. Diz que ainda bem que achou comprimido na receita que o médico tinha dado,
achou a mesma receita e foi e disse qual comprimido queria, e também que iria para Santiago
consultar lá. Então, é uma coisa que o prefeito teria que esclarecer se é falta de verba, se mandaram
o doutor embora. Comenta que votaram nessa Casa para seis ou sete médicos e hoje não tem
nenhum. Então não adianta, tem que fechar as portas mesmo, como diz que falou para eles hoje de
manhã, se for para acontecer isso aí fecha as portas. Diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece
e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP):
Cumprimenta a Mesa Diretora, os colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que assiste aqui
hoje, os coordenadores, ouvintes das 87.9, seu boa noite a todos. Diz ao senhor presidente, que
também hoje vem a essa tribuna falar um pouco sobre a programação da Semana Farroupilha,
agradecer pelos organizadores, pelos eventos que foi realizado no município. Também quer
parabenizar a escola Macedo Beltrão, que foi realizado no último dia dezessete, em nome da
professora Eliane, do presidente do CPM Adenilson, presidente do Conselho Escolar o seu Pedro,
agradecer a toda a comunidade que se empenhou para trabalhar para aquela festa, porque se não
houver parceria de toda a comunidade, os eventos não são realizados. Diz que pode ver grandes
pessoas trabalhando lá, que não tem mais filhos no colégio, mas se doam por aquela escola. Então,
sabe que tudo o que fizer a qualquer entidade, qualquer escola, faz para o povo, porque sabe que
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CPM é dois anos e passa, a direção três anos e passa, mas a escola permanece. Então, a escola tem
que permanecer. Parabeniza a escola Chico Mendes pelo aniversário ontem, seus parabéns a
direção, funcionários, alunos que ainda estão naquela escola e ainda dão valor para a escola do
campo. Então, parabeniza aquela comunidade pela aniversário daquela escola. Quer pedir aqui, e diz
que falou com o secretário de Obras hoje à tarde, sobre as lâmpadas lá no Carovi, e ele lhe colocou
que talvez essa semana ou semana que vem vão estar trocando as lâmpadas. Está chegando uma
remessa e tem um lote de lâmpada para trocar e colocou que vão estar lá trocando. Quer agradecer
pelo trabalho que foi iniciado no Carovi, começou sexta-feira, foi patrolada a estrada do Rincão dos
Ávila, patrolado parte da estrada que vai a Camaquã, que vai a Tupantuba, e hoje começaram a
estrada que sai lá na Alice Cardinal. Então, quer que conclua aquele trabalho, porque a comunidade
merece, pagam seus impostos e hoje as estradas se for olhar, estavam ruins, porque é bastante
chuva. Diz que quer falar com os colegas aqui nessa tribuna para fazer um movimento, porque hoje
viram que de Capão do Cipó a Santiago, a 377 está boa, foi feito um pedaço no meio da estrada, mas
tem mais de cinquenta ou sessenta por cento dos produtores hoje, moram e são produtores que vêm
de Tupã, e a estrada é péssima dessa região que vai a Jóia. Então, acha que está na hora, porque
sabe que se não aproveitar agora para fazer um movimento, ano que vem é ano eleitoral e vai ser
esquecida essa estrada também. Então, acha que está na hora de fazer um movimento, combinar
com os vereadores, prefeitos de Jóia, Ijuí, quem sabe de Santiago, São Francisco que também está
ruim as estradas, para fazer um movimento para tentar conseguir que seja reformado esses trechos
também. Não adianta ver aqui, porque bastante vão para Santiago e ver que o trecho de Capão do
Cipó a Santiago está bom e se acomodar, está na hora de não silenciar, porque para conseguir as
coisas hoje é só através de “pressão”. Diz que fica o seu pedido, seria o que tinha para hoje e volta no
seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO
CAZARTELI ROSADO (PMDB): 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,
demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários, colegas de prefeitura, coordenadores,
munícipes que se fazem presentes, ouvintes da Cipoense, seu boa à noite a todos. Primeiramente dá
os parabéns a patronagem do CTG pela excelente Semana Farroupilha, pena que a Semana
Farroupilha mais uma vez foi marcada pela falta de segurança, teve um roubo de uma moto, numa
noite de CTG, mais uma vez, mais um problema na área de segurança. E sempre lembrar,
aproveitando as palavras do colega “Manjolo”, que o CTG, para quem acompanhou, que tudo
começou realmente com um grupo de pessoas, e o primeiro patrão foi o seu Fiorindo Tamiosso. Diz
que sempre fica a sua lembrança e admiração por começar uma entidade do zero e que hoje o CTG é
uma referência no município e região. Também os parabéns aos organizadores do desfile do Carovi,
estava muito boa a organização, seus parabéns. Voltando, o nosso prefeito continua com a velha
demagogia de falar em crise, mas diz que acha que no Capão do Cipó não existe crise, não sabe o
que houve, se está guardando dinheiro para o ano que vem, diz não saber. Diz que está tramitando
nessa Casa a criação de mais cinco FG, na verdade isso para equiparar porque tem que dar FG para
um número “X” e fechar com a quantidade de CC que tem, inclusive o tribunal apontou. Então, para
pagar FG, para fazer sindicância e processo de administrativo nunca precisou, e porque agora
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precisa, sem custo nenhum, ou é para perseguir funcionário, porque nunca se precisou sempre os
colegas, inclusive sindicância até CC pode apurar, nunca precisou, não teve necessidade nenhuma.
Ressalta que para quê criar mais uma despesa de mil reais na prefeitura, e vem falando em crise,
está incoerente o discurso. Diz que o prefeito, na obra da creche, garantiu que ia pagar a empreiteira,
a construtora que estava fazendo a obra e, inclusive, está atrasado desde o dia dez de setembro, e os
funcionários que são munícipes do Capão do Cipó estão sem receber, pois a empreiteira precisa
receber da prefeitura e repassar para aos funcionários e alguns estão com contas atrasadas em
mercado, farmácia, sem crédito e sem dinheiro. E aí prefeito como que fica, questiona? Sempre diz
que nesse governo do “tudo pode”, claro desde que tenha votado no prefeito, até CC trabalhar em
máquinas, tudo bem, até vai, mas munícipes sem vínculo nenhum trabalhar em retro escavadeira,
alguém mandou, alguém autorizou, pois ninguém vai pegar máquina da prefeitura “por conta” para
sair trabalhar, só que aí ninguém assume. Diz que isso é inadmissível, porque antes na bancada
progressista, na gestão passada, quando era oposição, tirava foto de CC, e diz que não vai fazer isso.
Pede que imaginem se um munícipe comum faz isso. Então, diz para tentar ter uma linha de trabalho
para não acontecer isso mais, depois um funcionário pega a máquina está “estourada”, quem vai
pagar a conta, aí abre sindicância. Diz que vai por partes e agora é na Saúde, ontem foi marcar uma
consulta para o mesmo, ontem na segunda-feira, dia vinte e cinco, vaga para dia dezesseis de
outubro. Diz que, ou estamos com a população extremamente doente ou está faltando organização,
seis médicos. E esses dias um munícipe veio reclamar para o mesmo, essa semana, que marcou a
consulta e veio mostrar os exames e não tinha médico. Diz que daí o Tiago é ruim porque vem falar
nessa Tribuna. Sabe o que demonstra hoje essa administração, isso sem falar no desfile? Hoje a
organização não existe e temos uma gestão totalmente desorganizada. 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, colegas aqui presentes,
secretários, os seus amigos aqui presentes, uma boa noite a todos. Fala que gostaria de pedir uma
Moção de Pesar, a sua amiga, vizinha, pessoa que visitava lá no Inhacapetum, dona Maria Elvira
Vieira Bilo, que faleceu no último dia vinte de setembro. Diz deixar sua Moção de Pesar a familiares, a
secretária da Ação Social e Desenvolvimento, que era sobrinha dela também, e que Deus irá confortar
o coração deles. Fala que não vai defender o Posto de Saúde, mas vai falar ao colega “Manjolo” que
ficou preocupado hoje quando o colega chegou aqui e disse que não tinha sido atendido, que não
tinha médico. Na verdade, de manhã não tinha médico, e ele mesmo vinha criticar que tinha muito
médico, e daí por motivos de cortes de gastos ficou menos médico, uma médica entrou de férias e já
está chegando mais um médico também, o outro médico, Marcos, já foi embora também, para cortes
de gastos. Diz que foi lá “tirar satisfação” com seus colegas, porque como trabalha na Secretaria da
Saúde, e a saúde sempre se prima pela saúde de nossos cidadãos cipoenses, daí foi lá e perguntou
como vocês não atenderam o seu colega “Manjolo”, daí a Laura, diz que vai falar o nome dela porque
ela lhe disse que podia falar seu nome, a enfermeira Laura, ela lhe falou que o senhor vereador, na
verdade, quando soube que não tinha médico, ficou “um pouco chateado”, e ela como enfermeira, ela
pode lhe fazer o primeiro atendimento, ela iria verificar sua pressão, ela iria medir sua respiração, tem
um aparelho ali que coloca no dedo, diz não lembrar o nome agora, para ver sua respiração, se o
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senhor estava muito, para depois colocar um aparelho e lhe levar para cidade, mas o senhor não quis
e saiu de lá até bastante alterado. Daí diz que isso foi o que ela passou, essa foi o a versão dela, e diz
acreditar que a ambulância poderia lhe levar, porque tem um problema respiratório e sabe que não é
brincadeira, e daí ela disse que o colega até ficou um pouco chateado porque nem quis ouvi-la, e o
primeiro atendimento é da enfermeira. Fala que tem a enfermeira e a técnica, a técnica de
enfermagem tem menos, até ela sabe também, mas uma enfermeira pode fazer o primeiro
atendimento, já não pode receitar medicamento, mas no mais ela pode fazer. Fala que disse a ela que
só queria saber, por que não queria depois lá na Câmara estar ouvindo, e até a população vendo que
o Posto está uma anarquia, que o Posto não está e vai voltar ao atendimento normal, porque tentou
marcar uma consulta com o médico particular, doutor Marcelo, e também ficou para outubro. Até diz
que se surpreendeu, mesmo pagando, e ainda tem que marcar, e pelo SUS, que é de graça, marcar e
ficar para outubro está normal, e assim tem que ser, se é urgência ou emergência pode ir que sempre
estão dizendo que urgência e emergência não tem de marcar, chegou lá vai ser avaliado pela
enfermeira e vai ser atendido e levado para cidade, isso desde o tempo do Convés do seu Serafim,
sempre foi assim, urgência e emergência nunca ninguém ficou sem ser atendido. Seu muito obrigado
e diz voltar em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR
ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Saúda o senhor presidente, colegas vereadores, colegas
vereadoras, Jurídico dessa Casa, servidores, ouvintes da 87.9 que estarão na escuta, e essa querida
plateia que sempre estão prestigiando todas as terças-feiras, aqui na Câmara de Vereadores. Diz que
gostaria de falar ao senhor presidente, fazendo por parte a sua pessoa, e até mesmo a administração
municipal, um agradecimento pelo belíssimo desfile que aconteceu dia vinte, muito bem organizado
por toda a equipe e quadro de funcionários, CCs, funcionários, estagiários, prefeito, vice-prefeito,
colaboradores, servidores, essa festa que ocorreu no dia vinte o desfile na avenida, professores
servidores que, de uma forma ou de outra, conduziram toda a limpeza da cidade, pintaram a cidade,
ficou bonita mesmo. Diz parabenizar, houve um pequeno atraso, mas isso sempre é normal em todas
as programações. Fala, novamente, que parabeniza o desfile que aconteceu na Avenida Tancredo
Neves. Também um dos fatos que diz se emocionar muito, quando lá em sua comunidade de Entre
Rios tinha a Escola Padre Nóbrega, depois passou para ser Vilma Batista do Nascimento, e quando
nos outros governos e começou essa história no governo Froner, em dois mil e nove, de fazer a
doação de um almoço aos alunos que desfilavam, aliás, na Tancredo Neves, então isso lhe causa
emoção e agradece de coração a todos, CPM da Escola Julio Biasi, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos
secretários e servidores que lá trabalharam, e lá organizaram e fizeram para as crianças que
desfilaram na Tancredo Neves, porque muito tempo, anos atrás, fala que só ouvia falar e dizer que,
após os alunos desfilarem vocês mandam embora. Então, tinha muitas crianças que queriam ficar, ou
até mesmo ver ou ser servido com um churrasco. Então, sinceramente, por isso parabeniza a
administração do Froner e Jaques pelo belíssimo trabalho que estão fazendo, isso é serviço social
que fazem as crianças, coisa mais linda que era aquele almoço lá no Clube Aliança, todos
colaboraram com refrigerante, saladas e pão, o prefeito doou a vaca, vaca e pouco, o quadro de
funcionários ali trabalhando. Então, mais uma vez parabéns ao cidadão Froner, parabéns ao Jaques
por esse serviço social que prestaram. Já o Froner na primeira administração, ele e o Elso Engleitner,
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um dos colaboradores desse almoço, e que continuem fazendo isso para as pessoas que não têm e
que gostariam de participar e ali ficaram, onde foram conduzidos para casa depois daquele belíssimo
almoço, que aconteceu na Semana Farroupilha no município de Capão do Cipó. Cita que tudo tem um
custo, mas foi tudo engajado, secretários, prefeito e vice-prefeito, foi com a colaboração que tudo
saiu. Sobre a situação dos Assentamentos, ao colega “Manjolo”, diz já ter falado com o secretário
Jaques para que destine um caminhão e uma retro para fazer o melhor para a pequena propriedade,
fazendo o melhor para os Assentamentos também, como lá para o Entre Rios é preciso, lá para o
Carovi, todos precisam aí na região, e que possa ser feito o melhor, bebedouro, fazer fossas, colocar
uma pedras onde o cidadão quer que seja colocado. Então, já foi pedido através de sua pessoa ao
secretário, e diz ter certeza que o secretário está se preparando para que isso venha acontecer,
porque está sendo administrado um orçamento que ficou do governo passado, esse ano é orçamento
que já ficou “esmagado” na secretarias, tem dificuldades e tem sim, o governo está com dificuldades,
está sim, não é só Capão do Cipó, são os municípios inteiros que estão passando por uma situação
de emergência, a crise chegou, se sabe se disso e vão ter que superar e ter que economizar, fazer o
possível para que possam manter o Capão do Cipó “em pé”, o povo, os servidores, isso precisa de
uma economia. Cita que em São Miguel das Missões, o prefeito municipal “cortou” trinta por cento do
salário dele. 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,
colega vereadora, colegas vereadores, público que se faz presente, os ouvintes da 87.9, seu boa
noite a todos. Fala que quer agradecer, porque acredita que foi uma Semana Farroupilha, graças a
Deus, dentro do possível, se não fosse aquele roubo daquela moto, estava lindo o desfile do Carovi,
aqui também, graças a Deus deu tudo nos conformes. Diz que vê a falta, e volta a falar das câmeras,
mas que bom que saiu a licitação e que bom que deve estar saindo as câmeras para serem
instaladas, porque se tivesse as câmeras, já tinham como ter um suspeito de quem roubou aquela
moto, porque é triste uma pessoa trabalhador igual o Marcio, que usava a moto para trabalho. Então,
é muito triste isso e até hoje não tem nem pista, se não fosse isso teria sido tudo nos conformes.
Também não poderia deixar de parabenizar pelo dia do farmacêutico que foi ontem, parabeniza a
Leslie pelo excelente trabalho que a Leslie faz no município, ali na farmácia dela, porque quando se
precisa, cita sua pessoa que quantas vezes precisou fora de horas, e precisou com sua mãe semana
passada, a Leslie não mediu esforços e verificou pressão. Então, fica aqui seu parabéns pelo dia do
farmacêutico, e a Cris do Posto também, seus parabéns pela passagem do dia farmacêutico ontem.
Também queria pedir, como os colegas que lhe antecederam, o colega “Manjolo” e o colega Jardim
falaram aqui, e não pode deixar saber que muitos criticam o papel de vereador, que não é pedir
estradas, mas o pessoal pede, chamam, falam, e diz que gostaria de pedir que quando o secretário
Jaques puder ir para o Assentamento Nova Esperança, se possível ele não ir de camionete, pois indo
de camionete é diferente de um carro pequeno. Diz que o pessoal pediu ali perto do seu Jair, perto do
seu Nilmar, no Nova Esperança, quando puder desça ao Assentamento e façam as estradas, pois é
como colega Antonio Jardim falou, todos precisam, mas ali é onde está entrando caminhão do leite, e
está bem complicado. Sobre o Projeto 029, diz que não pode deixar de falar que é totalmente contra
esse projeto, porque diz não ter nada contra nenhum funcionário, não tem problemas particular com
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nenhum funcionário, mas dos duzentos reais para discurso que prefeito fez lá no Carovi, que estamos
passando por crise, como que justifica daí para a população, se estão com crise e vão aumentar para
duzentos uma coisa que nunca nenhum funcionário ganhou para abrir uma sindicância, lá uma vez no
ano, permanente? Fala que acha que esse Projeto tem que ser revisto pelos vereadores aqui, porque
acredita que é bastante, se estão em crise que seja revisto, porque o povo lá fora que cobra e com
razão. Em relação à segurança, diz que mais uma vez quer convidar para dia três, para todos
participar aqui, e a população de todos os rincões, porque não adianta vir aqui pedir e cada um não
fazer a sua parte, para que se possa montar esse conselho, para poder ter força para buscar uma
solução para Capão do Cipó. Frisa que é dia três, depois da Sessão da Câmara, é bem importante
que todos possam participar, e a comunidade venha participar, porque depois não adianta chorar,
depois de acontecer as coisas não adianta “só bater” e não fazer as coisas acontecerem. Também
gostaria de pedir ali para as casinhas populares, que tem uma moradora dali que já faz uns vinte dias
que ela vem pedindo uma troca de lâmpadas, que bom que o colega “Miro” falou que estão chegando
lâmpadas, então com certeza deveria não ter, porque não foi colocado ali na frente da dona
Terezinha. Então, que possam colocar quando vir as lâmpadas possam estar trocando ali. Seu muito
obrigado e volta 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 vice-presidente, Mesa Diretora, jurídico,
vereadores, vereadoras, comunidade do Carovi, Capão do Cipó, motoristas, funcionários públicos,
coordenadores, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Quer começar seu discurso fazendo
seus agradecimentos. Quer agradecer a sua bancada do Partido Progressista, colegas vereadores da
oposição, ao povo do Capão do Cipó, que esteve presente na nossa Semana Farroupilha, no nosso
CTG Gumercindo Saraiva. Fala que o patrão Alcides Nascimento pediu que fizesse esse
agradecimento em geral ao povo de Capão do Cipó e a todas as pessoas que ajudaram de uma forma
ou de outra, durante toda a nossa Semana Farroupilha no município. Cita o imprevisto com a moto do
nosso amigo e companheiro Márcio, que foi roubada, graças a Deus foi tudo tranquilo, tirando isso.
Cita que a licitação foi feita e daqui uns dias estaremos com nossas câmeras de segurança, para ter
maior segurança no município, o que já ajuda bastante a prevenir esse tipo de roubo no município.
Em nome do presidente dessa Casa, em nome do prefeito Froner, do vice Jaques e de todo o quadro
de funcionários, quer agradecer a todos os funcionários públicos que, de uma forma ou de outra,
ajudaram para que o desfile do dia 20 acontecesse aqui na nossa Avenida. Fica o agradecimento em
nome do presidente dessa Casa, em nome do prefeito Froner, do vice Jaques e de todo o nosso
quadro de funcionários, todo o agradecimento a eles ajudarem em todos os eventos que acontecem
no nosso município, seu obrigado, de coração, por ajudar, pois sem eles jamais acontecem os
eventos no nosso município. Foi comentado nessa Casa sobre a nossa Sessão Solene, todos os
anos, que cada presidente passa nessa Casa, e todos aqueles que sempre fazem alguma coisa pela
nossa comunidade, clube ou CTG, sempre é homenageado. Diz que essa vez homenageamos o
nosso querido e saudoso, que sempre foi o nosso coordenador da nossa Chama Crioula, que sempre
era o senhor Luiz Valdemir Pinto, e em dois mil e quatorze, que era o colega e presidente Jairo
Charão, é só pegarem e abrir o site da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó e verão todas as
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pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra o nosso CTG e sempre foram homenageados, e lá
vai estar o seu Fiorindo Tamiosso que foi homenageado com a entrega de uma placa de
agradecimento de ser a primeira pessoa, o patrão, que levantou o nosso CTG, que ajudou no terreno
e está lá. Diz que não tem queixa de ninguém, pois cada ano um presidente passa, é cada um
homenageado, de uma forma ou de outra, que sempre ajudou a levantar uma entidade no nosso
município. Diz que ajudou seu Valdemir, pois foi uma pessoa que sempre era nosso coordenador e
faleceu e o filho dele assumiu esse compromisso com muita alegria, que tocou esse trabalho, um
batalhador na nossa Semana Farroupilha em nosso município. Diz ao colega “Miro” que algumas
pessoas lhe ligaram do Carovi, e que bom que o secretário irá mandar fazer essa troca de lâmpada na
localidade do Carovi. Diz que vai esperar que aconteça o serviço, pois a comunidade está esperando
faz dias. Diz que os colegas já comentaram, mas quer pedir sobre as estradas dos nossos
assentamentos, e que o pessoal mande fazer esse patrolamento ali. Sabe que estão fazendo no
Carovi, fizeram no Rincão dos Ávila, lá no Camaquã e agora estão descendo no Capão da Batalha,
mas depois que terminarem esse serviço que desçam para os assentamentos que, também merecem
a nossa atenção e o nosso carinho. Sobre o que o colega Dilcione comentou, diz que fez uma moção
em nome de Maria Vieira Bilo, que faleceu no dia dezenove para dia vinte, uma pessoa querida que
tínhamos na localidade do Inhacapetum, era presente na comunidade, sempre ajudando as pessoas,
e fica os votos de pesar a família da dona Maria. Fala que foi comentado sobre esse maquinário
trabalhando em propriedade particular, diz que tem que saber o nome, onde estava trabalhando e de
que secretaria era esse maquinário, pois sem saber qual secretaria era e qual propriedade está
fazendo o serviço. Diz que estava fazendo um serviço que era prestado para a comunidade, e têm
que saber se, realmente, eram pessoas qualificadas, funcionários ou eram outras pessoas. Diz que
isso não pode acontecer, têm que colocar as pessoas certas para, futuramente, não ter algum
prejuízo, algum maquinário “quebrar”, pois sabe que era um que, no passado, criticava, e não
concorda com coisas erradas. Sempre foi pelo certo e irá continuar certo, pois o que está certo está
certo e o que está errado está errado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente
reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA
(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, demais presentes.
Fala sobre a Semana Farroupilha, parabenizando o CTG. Diz que foi no sábado, que era a equipe lá
dos Areeiros, o Jairo Rosado e a Neiva que eram os responsáveis, estava muito boa, ótima janta,
assim como na terça, que foi, que era seu Paulinho Nascimento, junto com o colega Diego. Diz que
não foi em todos, mas ouviu elogios de todos, que todas as jantas estavam muito boas no CTG.
Parabeniza a todas as equipes e os organizadores. Sobre a Sessão Solene diz que foi uma
homenagem ao seu Luiz Valdemir Pinto, que todos estavam lá e viram uma bela e emocionante
homenagem. Diz à colega Carini, sobre a lâmpada ali da capela, que falou com o secretário e ele
disse que não trocaram aquela lâmpada, ainda, pois tem um enxame de abelha e foi falado com o
Meio Ambiente e eles terão que retirar aquela abelha dali para depois eles trocar a lâmpada. A pedido
do motorista do transporte, conversou com o secretário de Obras, para umas cargas de pedras lá na
propriedade do senhor Paulo Crestani, lá na Sepé, devido o difícil acesso do transporte, quando
chove é muito difícil. O motorista lhe pediu, passou ao secretário e ele lhe disse que assim que as
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máquinas virem de lá eles irão tirar pedras e levar lá. Pede que aproveitem e façam uma roçada na
estrada principal lá da Sepé que está com pouca visibilidade para os motoristas, está dificultando a
visibilidade. Parabeniza aos aniversariantes desse fim de semana, que foi seu pai, sua Irma e sua tia
Nausa, também, foi dose tripla. Ao seu pai, Jorge ferreira, quer desejar tudo de bom, muita saúde
para ele, para irmã Rosemari e para sua tia Nausa, que Deus abençoe eles. Aproveitando que o
Douglas (Pé de Pano) está aqui, para parabenizar a equipe do seu Cecito pela limpeza da cidade, que
não deram “um tapa”, mas sim “um soco” no visual, pois a nossa cidade estava precisando, estava
muito suja, e eles limparam, pintaram os cordões. Pede para que a população colabore, cuide, não
jogue lixo. Já deu sugestão ao secretário de Obras para que coloque lixeiras em pontos da cidade,
que daí até é melhor para a população cuidar. Dá seus votos de pesar para a Lisiana Nascimento,
nossa secretária de Assistência social que perdeu a tia, no final de semana, e que Deus abençoe e
conforte o coração deles. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA
CHARÃO (PDT): O vereador cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental ao vereador Luiz
Ozório Manente e 02 (dois) minutos de seu tempo regimental ao vereador Tiago Rosado, e não
fez uso de seu tempo restante. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de
Bancada, PMDB: Se associa aos votos de pesar a família da Lisiana, da Ironi, pela passagem da
dona Maria Elvira, e para Rosane também, e pede a Deus que esteja confortando o coração da
mesma, pela passagem da dona Elci Nascimento. Sugere para o ano que vem, e diz que está de
parabéns a Sessão Solene, e que acha que foi mais do que merecido, foi do seu Valdemir, e cita sua
colega Ionara, que comentou que estava emocionante, e sugere para que o ano que vem seja feita
homenagem para mais pessoas. Ressalta que tem tantas pessoas que fizeram tanto pelo Capão do
Cipó, que sejam pessoas vivas, para que possamos fazer, juntamente ao próximo presidente, para
pessoas vivas. Comenta que acha que nada mais justo de homenagear as pessoas também quando
estão vivas, pois diz que eles se sentirão valorosos sendo vivos. Cita sua colega Ionara, e comenta
que foi bom ela ter falado aqui, e que em tal dia falou para a mesma, que é uma necessidade, quando
falece uma pessoa, e fala sobre a escuridão na frente da nossa capela, e ressalta que foi bom
providenciar, pois a nossa população merece. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR
LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Cita o colega Dilcione, e agradece a
preocupação com o mesmo, e fala que só uma vai lhe dizer, que nunca falou, nunca mentiu, e nunca
foi contra os médicos, e fala que tal sabe que o mesmo votou a favor dos médicos. Comenta que
disse que tinha oito médicos, e era péssimo o atendimento. Sempre disse e vai dizer que é péssimo.
Cita a Laura, que está fazendo o seu trabalho, e está ganhando por isso, e que a mesma mentiu se
falou para o Froner isso aí. Fala que nem por prazer a mesma perguntou se queria medir a pressão, e
que a mesma sabe que tem problema de pressão, tem diabetes, e a mesma só falou que tinha médico
a tarde, como falou. Ressalta que não se queixa, pois é grande, e que graças a Deus tem o seu
carrinho, e vai a Santiago, mas gostaria de deixar bem claro, que não é de conversa, não conversa, e
agora “não bate palma” para o que está errado, jamais vai aplaudir porque é para o seu Osvaldo
Froner. Diz que o que ele fizer de certo, o mesmo vai bater palma, e concorda com todo mundo, e têm
de ajudar ele para o município ir para frente. Ressalta que se agora “cruzarem os braços”, ficar
“batendo palma” para erro, não vão “sair do papel”. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
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VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Convida para a
reunião para a próxima terça-feira do Consepro, Conselho Municipal de Segurança. Fala que
sabemos que há muita adversidade por aí, e comenta que amanheceu hoje uma propriedade na
Inhacapetum, e foi roubada novamente, que amanheceu ontem, e foi roubada a propriedade ali. Diz
que vimos que a segurança, se depender do estado está difícil, porque não temos efetivo, não temos
carro, ressalta que está difícil então. Convida novamente toda a comunidade a participar desta
reunião, também porque sabemos que o governo do estado está aí na terça-feira, e vai depositar mil e
quinhentos para quem ganha mil e quinhentos. Diz que é difícil, porque quem não ganha esse valor,
não vai receber nada, pois se fossemos repartir, daria duzentos reias para cada um para a folha de
pagamento. Cita seu colega Tiago, e diz que viu o mesmo falar sobre a firma que não foi repassado o
pagamento, mas que na última sessão que tivemos aqui, o mesmo falou que não tinha porque se
preocupar com conversa fiada, com quem falava bobagem nesta tribuna, quando vos falou que o
governo do estado não tinha dinheiro para pagar o funcionalismo, não tinha dinheiro para pagar os
professores, e está lançando concurso para deixar uma “bomba” na mão dos outros. Ressalta que
está na hora de nos preocupar tanto em nível do município, quanto em nível de estado, pois todos
devem receber seu salário a aquilo que ganha. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR
TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Cita seu colega “Miro”, e diz
que não falava sobre salário, e que nunca falou que atrasar salário é bobagem, e que é algo que não
pode acontecer, e não era a isso que o mesmo se referia. Comenta que foi um grande prazer
participar da Sessão Solene de um grande amigo, um amigo da família, que participou de cinco
cavalgadas, e afirma ter sido uma honra ter participado. Fala sobre as estradas que ouviu falar aqui, e
diz que devem estar ótimas, porque se ontem tinha dois caminhões de Obras trabalhando em uma
barragem de um proprietário particular, é porque não devem ter serviço, e ressalta que deve ter
alguma coisa equivocada, citando o colega “Miro”. Diz que achou que o serviço no Carovi devia estar
pronto há horas, pois faz mais de mês que estão lá. Questiona qual vai ser a desculpa do ano que
vem, e que a deste é culpa do orçamento deixado pela gestão passada, e pergunta a qual vai ser a do
ano que vem? Cita o seu Antonio, e fala “atrasinho, por favor”, marcado o desfile para as nove e meia
da manhã, e o mesmo passou na Avenida quinze para o meio-dia, e que se isso para o mesmo é um
pequeno atrasinho, imagina quando é um grande. Comenta sobre casos de crianças desmaiar, e pede
para que isso não aconteça mais. Fala uma sugestão para o próximo governo, que quem abre o
desfile, é o pessoal que trouxe a Chama, para depois os integrantes que participaram dos seus
piquetes, voltarem a desfilar nos seus piquetes, pois agora mudaram. Agradece e devolve a palavra à
Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Parabeniza os
organizadores da Semana Farroupilha, o CTG Gumercindo Saraiva, e lá do Carovi também. Comenta
que não tem o que dizer, pois estava tudo muito bom, tudo maravilhoso. Reforça o convite da reunião
na terça-feira que vem, do Consepro, e diz que tem feito convites nas residências, e está convidando
as pessoas. Ressalta ser uma pena não ter levado um ofício, pois queria levar um ofício, convidando
e instigando-lhes a participar, e mostrando que se não dermos as mãos a coisa vai piorar. Fala sobre
ontem, que o mesmo chegou a fazer uma visita domiciliar, e estava a dona da casa chorando, porque
tinha tido um prejuízo de cem mil reais. Ressalta que são pessoas que anoitecem e amanhecem
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trabalhando, para uma cambada de vagabundos, que não fazem absolutamente nada, a não ser
roubar, ficam observando para a hora que estão dormindo ir roubar. Diz que acha que se nós
tivéssemos esse conselho, se unir para trazer uma viatura para a Brigada poder fazer algumas
“batidas” durante a noite, acha que a coisa iria melhorar. Diz que temos segurança, mas está faltando
segurança no Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA
CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: O vereador não fez uso de tempo regimental. VEREADOR
ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Fala sobre ontem, onde dois cidadãos lhe disseram
que vinha a tribuna para defender este governo. Diz não, que não vem a esta tribuna para defender
este governo, vem defender o seu governo, pois acha que é uma falta de respeito, como o colega
Tiago colocou “este governo que está aí”, mas fala que este governo que está aí, é o seu governo.
Comenta que somos cipoenses, somos munícipes, e fala que já disse nesta tribuna, teve outros
governos aqui, e o mesmo nunca faltou com respeito em dizer “este governo que está aí”. Acha uma
falta de educação, e cita o colega Tiago, com “este governo que está aí”, e que este governo que está
aí, é o seu governo, somente se tal não é munícipe de Capão do Cipó, aí nem poderia ser vereador.
Comenta sobre as câmeras de segurança, fala que amanhã vai tomar ciência dos fatos dessas
câmeras de segurança, se vai sair logo, mas se passou quatro anos nesta tribuna falando de
segurança, e não colocaram, e que agora em oito meses de governo, o Prefeito Froner tem que
colocar imediatamente. Reafirma que em quatro anos ninguém fez nada pela segurança, e nem por
câmera aí dentro da nossa cidade. Fala sobre as estradas, que não tem mais que a obrigação da
administração e do prefeito ou vice-prefeito, ou secretário, em dar boas condições, e fala que disso o
mesmo sabe, pois são obrigatórios a fazer pelos munícipes de Capão do Cipó. Ressalta que acredita
que o governo está fazendo o possível, está fazendo o melhor, e diz que vão fazer o que pretendem
fazer, o que nós prometeram para a comunidade, têm que fazer, são obrigados a fazer. Diz também
que temos um quadro de funcionários excelentes fazendo. Comenta que sobre a Saúde nem se fala,
e que quer tomar ciência deste fato com a enfermeira Laura, se pelo menos nem a pressão do colega
“Manjolo” mediu. Fala que não acredita, e que vai ficar aqui ouvindo as palavras do Vereador
“Manjolo”, mas que amanhã vai tomar ciência deste fato, de uma enfermeira capacitada, querida,
educada, formada, nem isso fez para o vereador, ressalta que pelo amor de Deus. Ressalta que
sinceramente aí nós estamos perdidos, mas que amanhã vai trazer esta resposta para terça-feira que
vem, ocupando as palavras do seu colega Dilcione que comentou este fato. Fala que ainda acredita
nos funcionários do Posto de Saúde, onde tem um grande respeito pelas enfermeiras, pelo quadro de
funcionários que está lá. Comenta sobre a questão do médico, que foi embora por motivo não de
economia, por estrada que já não oferece condições de Ijuí até aqui, e ressalta que ao longo do tempo
nós vamos nos adaptando, e amanhã está folha (que tem em mãos anotado) vai lhe acompanhar,
pois vai até o Posto de Saúde, e vai até as câmeras de segurança ver com o prefeito sobre este fato.
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 Coopatrigo, para o
aniversário de 60 anos, na sede da empresa em São Luiz Gonzaga, dia 25 de setembro de 2017. OF.
129/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 031/2017 e 032/2017. PROJETO DE
LEI 031/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal, a celebrar convênio
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com a Prefeitura de Santiago/RS, para fim de atendimento de crianças e adolescentes em situação de
risco e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 032/2017, do Poder Executivo, que “Altera o
Capítulo II, da Lei Municipal 02/2009, que trata do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN – para adequar a Lei Complementar nº 157 de 2016, e dá outras Providências”. OF. 029/2017,
da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo das dependências e convidando para audiência
pública de avaliação das metas do 2º quadrimestre de 2017, dia 28 de setembro, às 9h e para
audiência pública de discussão da LDO, às 9h do dia 29 de setembro. OF. 028/2017, da Secretaria da
Fazenda, respondendo ao Pedido de Informação 001/2017. OF. S/Nº/2017, do Sr. Geraldo Santos,
solicitando empréstimo Plenário e convidando para reunião com os coordenadores dos
assentamentos para tratar sobre os cortes feitos pelo Governo Federal nas áreas de Saúde,
Educação e Agricultura, dia 27 de setembro, às 18h30min. OF. 10/2017, da Secretaria de Agricultura,
solicitando empréstimo Plenário, dia 16 de outubro, às 19h30min, para palestra sobre “Doenças
reprodutivas em bovinos de leite”. CONVITE, da Comissão Consepro, para reunião dia 03 de outubro,
às 19h, no Plenário da Câmara de Vereadores. MOÇÃO DE PESAR 020/2017, dos vereadores aos
familiares de Elci Nascimento da Silva. MOÇÃO DE PESAR 021/2017, dos vereadores aos familiares
de Maria Elvira Vieira Bilo. 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”, aprovado por 07 (sete)
votos a favor e 01 (um) voto contra. Após o senhor presidente explica a importância do Projeto de Lei
032/2017 e pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamentos e Finanças
que deem parecer verbal para que o mesmo vá à votação no dia de hoje, sendo que ambas foram
favoráveis. PROJETO DE LEI 032/2017, do Poder Executivo, que “Altera o Capítulo II, da Lei
Municipal 02/2009, que trata do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – para
adequar a Lei Complementar nº 157 de 2016, e dá outras Providências”, aprovado por unanimidade.
MOÇÃO DE PESAR 020/2017, dos vereadores aos familiares de Elci Nascimento da Silva, aprovada
por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 021/2017, dos vereadores aos familiares de Maria Elvira Vieira
Bilo, aprovada 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 dia
03/10/2017, 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, 26 de setembro de 2017.
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