Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Capão do Cipó
ATA N° 41 / 2017 (Ordinária)
Aos 10 (dez) dias do mês de outubro 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 40/2017, da Sessão Ordinária do dia 03/10/2017, 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 TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO
(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assessores do
deputado Bianchini que mais uma vez estão acompanhando, secretário Tiago, demais munícipes,
ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente pede uma moção de pesares à família do
seu João Fernandes, seu “Joãozinho da pedreira”, que era mais conhecido, faleceu no último
domingo, e que Deus conforte a família nesse momento difícil. Gostaria também, junto com os
colegas, se teria uma forma legal ou fazer um projeto para os mesmos doarem um valor
complementar para as famílias que foram atingidas pelo temporal, porque não foram só casas que
foram atingidas. Diz que precisa de um número X de brasilit para galpões, salas de ordenha que
foram totalmente destruídas ou, de repente, uma ajuda financeira, principalmente para os produtores
de leite. Se tiver uma maneira legal de fazer, porque algumas famílias ficaram até domingo, até
segunda sem luz, e a maioria desse pessoal não tem gerador e não tem trator, são produtores de leite
e que vivem da produção de leite diária, diz. Pede para imaginar um produtor com o preço do leite lá
em baixo, com a dificuldade e ainda ficam oito dias, sete dias, nove dias sem tirar a sua renda diária.
Então, e também, deixa o seu total repúdio com a falta de organização da RGE, e que aconteceu com
o mesmo na quinta-feira, encontrou um caminhão da equipe da RGE procurando moradores do Passo
da Areia dentro do Assentamento Santa Rita, e não achavam jeito de encontrar. Diz também que, com
certeza, não iam encontrar nunca. Fala que perguntavam para um e para outro, e quando se
encontraram deduziu que o nome do munícipe estava errado, mas deduziu quem era, e achando os
vizinhos achou que era o seu Alcimero de Jesus, e que estavam procurando pelo seu Algemiro. E diz
que o mesmo estava totalmente “fora”. Fala que são nesses momentos, já fazia três dias, quatro dias,
cinco dias na quinta-feira e ainda não tinha luz e totalmente desorganizado. Diz que esse tipo de
acontecimento, em um município extremamente rural como o nosso, a luz é tão importante na área
rural quanto urbana. Então, isso fica o seu protesto, e que isso não se torne a repetir. Era isso e diz
voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE
SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, Mesa Diretora, colegas
vereadores, colegas vereadoras, secretários que se fazem presentes, munícipes, seu boa noite a
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todos. Diz que vem hoje de uma final de capacitação em Santiago, e quer dizer como é bom quando
se tem uma aula com pessoas experientes, e que trouxeram um conhecimento muito grande, que vai
melhorar muito as visitas domiciliares, e também para melhorar a situação do município na questão,
do Aedis Aegypti. Diz que estão em uma guerra, uma luta, contra esse pequeno inseto, mas que está
matando gente e está preocupando o Estado e todo o Brasil. Então, diz que hoje tiveram o
encerramento de três dias de capacitação, e ressalta que aprendeu muito e tem muito para repassar
para as comunidades, para a cidade. E aquelas pessoas que visitam, diz que, às vezes, uma pequena
tampa de garrafa venha causar um dano em uma cidade inteira, como Capão do Cipó que é uma
cidade pequena, um mosquito pode contaminar cinquenta por cento da população da cidade. Então,
quer deixar essa experiência que passou para os munícipes, e vão continuar essa guerra, essa
batalha, ressalta que não erradicar, mas sim diminuir esse inseto. Também quer parabenizar a família
Diedrichi, que hoje começou mais um empreendimento na cidade, começou uma loja de gás, uma
revenda de gás aqui no município. Quer parabenizar eles e dizer que deseja para eles um bom
começo, e que venham prosperar, e que precisa de um comércio forte no município, que venha e já
está gerando emprego. Diz que tem muito comércio aqui, e que tem que apoiar os comércios daqui e
que venha gerar mais empregos para os filhos e comunidade. Então, deseja a eles sucesso e
parabeniza eles, que hoje está começando esse novo empreendimento no município. Quer
parabenizar os professores, que dia quinze já é o Dia do Professor, esses guerreiros, essas pessoas
que se não fossem eles, ressalta que muitos que “se acham o máximo”, não estariam no hoje poder, e
não estariam, como se diz, “por cima”, se não passasse primeiro pela primeira parte que é o
professor. Então, deixa os seus parabéns aos professores e a todas as crianças que também têm o
seu dia, agora dia doze. Deixa seus parabéns a todos eles. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quer cumprimentar o senhor presidente, colegas
vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa, jurídico dessa casa doutor Paulo. Cumprimentando
a assessoria do deputado Bianchini que se faz presente, cumprimenta os empresários que já se
encontram aqui em mais uma reunião, secretário Tiago, funcionários públicos, familiares, suplente de
vereador “Farol” ali do Assentamento Nova Esperança, seja bem vindo “Farol”, e diz que é um prazer
encontrar o amigo aqui nesta Casa. Quer falar, ao senhor presidente, depois de um triste
acontecimento que aconteceu no domingo, que abalou todos, administração municipal, servidores
públicos, secretários, que correram incansavelmente para ajudar as famílias que foram atingidas. Diz
que, graças a Deus, na sua comunidade, uma comunidade simples, graças a Deus, não houve nada.
Então, onde atingiu, os assentamentos que foram muito atingidos pelo vendaval que aconteceu aí,
empresas, produtores rurais, diz que ficaram tristes. Ressalta que ficaram tristes mesmo pelo que
aconteceu domingo, e pede a Deus que continue revogando, cada dia que passa. Então, diz que
conversava com a assistente social, com o prefeito, e diz que mais de cento e oitenta casas foram
destelhadas e, graças a Deus, a prefeitura agilizou o que pode, e já estão quase todas cobertas.
Concorda com o colega Tiago e diz que existem galpões, mais de cento e vinte galpões e
ordenhadeiras, aí também, mas a administração municipal está buscando ver se encontra mais
solução para levar as pessoas que ainda necessitam. Diz que o prefeito passou para os mesmos,
mais de quinhentos e oitenta folhas de brasilit foram entregues às famílias. Diz que isso não é o
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bastante, bom se não passasse por isso, porque perder o que se tem, uma longa vida para adquirir e
depois simplesmente desceu tudo, diz que é triste mesmo. Comenta que estavam esperando da
Defesa Civil e por enquanto não mandaram nada ainda para Capão do Cipó, e muito menos dizendo
se Capão do Cipó será contemplado. Foi pedido caixa d’água também, mas provavelmente cestas
básicas provavelmente chegarão aqui, mas lá no fim do mês, fala. Diz que se fosse esperar pela
Defesa Civil, todas essas cento e oitenta casas estavam cobertas com lona, é muito demorado, é
muito demorado mesmo, uma burocracia grande, mas, graças a Deus, a administração municipal
conseguiu atingir todas as casas, casas que arrancaram. Ressalta que a assistente social e o prefeito
estão muito preocupados, e diz que, se Deus quiser, vão construir essas casas para as pessoas que
perderam tudo, como na Sepé Tiarajú, no distrito de Progresso. Então, diz que é lamentavelmente e
emociona quando fala nessa situação. Quer comunicar o pessoal do assentamento Nova Esperança
que a caixa d’água amanhã será levantada, acha que já está pronto e está previsto para amanhã,
será colocada de pé a caixa d’água do assentamento Nova Esperança. Diz que tem que ir
aguardando aos poucos. Também comenta que se associa as palavras do colega vereador Tiago
sobre a RGE, é um descaso muito sério, e que gostaria que levasse ao deputado Bianchini, que ele
converse com a assessoria da RGE, ou traga esse pessoal da RGE aqui na Câmara de Vereadores,
que irá receber eles aqui. Comenta que ficaram nove dias, tiveram que gastar o que não tinham para
ir comprar motores em Santiago e deu um “pó” para encontrar, ficaram nove dias sem água, aí o
prefeito tomou atitude e mandou o quartel para abastecer a rede de água para a comunidade. Então,
é lamentavelmente. Ressalta que errou e que ficaram nove dias sem luz e no segundo dia o prefeito
mandou abastecer a caixa do Entre Rios. Agradece a administração municipal, agradece a todos que,
de uma forma ou de outra, ajudaram. Diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a
palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Quer
cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, público que se faz
presente, secretários, o “Farol” representante do assentamento Nova Esperança, seu boa noite a
todos. Começa dizendo que hoje, dia 10 de outubro, é o Dia Nacional Contra a Violência da Mulher.
Então, quer deixar nessa Casa, que muitas mulheres passam, até mesmo no município, passam por
violência, e não têm a coragem de denunciar, mas que denunciem no 180, porque é um direito e um
dever de cada mulher denunciar, porque se as mulheres não se valorizar, quem valorizará. Então,
deixa esse número aqui, para que quem passa por alguma violência, denuncie. Diz que não pode
deixar de falar hoje sobre um convênio, que foi tema de muita discussão, das vias de internet esses
dias, e diz que jamais vai mentir ou teve que mentir convênios que existiram no município. A
vereadora diz que não é da sua pessoa, nunca foi e jamais vai ser, ter que mentir para, até mesmo,
chegar até está Casa como chegou. Diz que vai ler o que passou e tramitou por essa Casa, quando
eram gestores, teve convênio sim, e não aceita que falem. Diz que o que é verdade tem que admitir
que é verdade. Agora o que é mentira, vão ter que falar que é mentira, porque está aqui. Fala que tem
a cópia, passou nessa casa em dia 7 de agosto de 2015, e vai ler: “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a firmar convênio que faz parte entre si o município de Capão do Cipó, através da
Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Reabilitação Social e Beneficente Evangélico SOS Vida,
para execução de serviço na área de tratamento de dependência química e dá outras providências”.
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Diz que essa clínica é de Santo Ângelo, e fez convênio, na época, para dependentes químicos. Então,
só para esclarecer para a comunidade que jamais precisou mentir, jamais vai mentir sobre convênios.
Ressalta que não sabe se ainda tem esse convênio, mas teve esse convênio, foi colocado pessoas lá,
sim. Ressalta que só para esclarecimentos da comunidade, se sentiu no dever e obrigação de
esclarecer isso. Diz que não é de polêmicas, não fala o que não tem certeza, e só fala quando tem
total certeza das coisas, e como sabe, foi a gestão da mesma que fez, então se sentiu na obrigação e
dever de falar. Também quer dar as boas vindas ao doutor Gilson da Veiga, que está no município e
que ele possa fazer um ótimo trabalho, assim como os demais médicos que já passaram, até mesmo
os do programa Mais Médicos, que já passaram pelo município e sempre deixaram uma boa imagem.
Então, que esse doutor que chegou aí, venha para somar a nossa população que são os
merecedores. Comenta que se associa as palavras do colega Antonio e colega Tiago, do negócio da
luz, diz que é triste e comenta que muita gente perdeu leite, porque como o colega Antonio falou, eles
fizeram sacrifício e compraram gerador, mas e as pessoas que não têm condições, que não
conseguiram, quanto perderam financeiramente, pergunta. Diz que tem outra coisa para falar, que é
sobre o Banrisul, e que o terminal é uma brincadeira, é uma piada com os munícipes, que logo após o
temporal até entende-se que não tinha internet, mas depois de uma semana, duas semanas sem
terminal, nos domingos não tem, o pessoal que vem de fora, que muitos trabalham em granja, que
precisam. Diz, pelo amor de Deus, para ter um pouco de reverência com as pessoas. Cita que hoje
com o colega “Miro” estavam ali, o pessoal de fora vindo, precisando e não ter. Acha uma brincadeira
com as pessoas, e diz ao presidente que tem que reivindicar para o gerente do Banrisul. Deixa seu
muito obrigada e diz voltar no 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,
Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, secretário Tiago, comunidade cipoense,
funcionários públicos, representantes do deputado Bianchini sempre presente nas Sessões, em todas
as sessões estão aí, defendendo o povo de Capão do Cipó, sempre presente nos pedidos feitos para
a comunidade, colegas vereadores e colegas, comunidade que se faz presente, e os ouvintes da
Cipoense. Diz que vai falar hoje que na parte da manhã esteve presente na cidade de São Francisco
de Assis, esteve lá representando a comunidade e os colegas vereadores e as colegas lá no Vale do
Jaguari, aonde fez parte de uma Comissão, sempre em busca de melhorias para a comunidade. Diz
que aqui está o secretário de Agricultura, o Tiago, e aonde tem um convênio que é do adubo e do
calcário, que está previsto para a próxima semana o estado liberar para município. Fala que devem
rezar e pedir que dê tudo certo porque quem ganha é a comunidade, as pessoas votaram na Consulta
Popular e eles têm que ganhar esse voto que foi no dia da eleição que foi arrecadado pela população,
eles merecem esse produto com maior carinho, nas suas lavouras para fazer bom uso. Também, diz
ao Tiago, que hoje pela parte da manhã esteve conversando com os prefeitos, como vereador e como
representante da comunidade, outro ponto que tem bastante atenção no município e são cobrados, é
a situação do lixo, aqui na cidade está sendo feito uma comissão, através do Vale do Jaguari, que são
nove prefeitos que fazem parte, para poder sentar e na próxima reunião que terá, se não se engana
será dia trinta que vai ter, serão avisados para sentar com os prefeitos e cada um dos prefeitos que
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forem lá representar, de levar quantas toneladas for arrecadado durante o mês, em cada cidade, para
tentar, os nove prefeitos, se unir para uma usina, só arrecadar nos municípios para sair menos
recursos e arrecadar duas ou três vezes ao mês na cidade, que são pequenas. Diz que é bastante
caro por uma vez por semana no município, eles vêm quatro vezes ao mês, e para município sai valor
muito alto, porque é distante para levar o lixo ate lá onde eles ficam lá na usina. Então, para a
comunidade daqui é muito bom esse projeto de se unir, porque quanto mais se unir e conseguir
economizar, mais recursos sobram para investir noutro projeto. Também quer aqui agradecer a todos
os funcionários públicos do município, secretários, todas as pessoas que sabem que tudo que
passaram por momentos difíceis durante a semana que passou, mas o prefeito, juntamente com todos
os funcionários e as pessoas que, de uma forma e de outra, ajudaram para colocar os brasilit nas
suas residências. Diz saber que a Defesa Civil, hoje está triste, porque realmente leva de quinze a
vinte dias para atender um pedido do município quando entra em período de emergência, mas sabe
que as pessoas se ajudaram, o município se ajudou, se deram as mãos, o Tiago falou do recurso,
mas juntamente com prefeito e com secretários sentaram com a Bancada do PP e conversaram com
o prefeito e ele irá ajudar todas as pessoas que vão precisar de brasilit, primeiro vão fazer as casas
depois sabem que tem o pessoal que tira leite e que foram danificados, o prefeito vai olhar com
carinho também, mas primeiro foi as casas, agora vão fazer levantamento para ajudar essas pessoas
que também foram danificadas pelo temporal, nos galpões. Também quer aqui, o colega Jairo
também estava presente no sábado, agradecer a família do Nelson Vielmo, que sua filha fez quinze
anos, estava presente e deseja paz, saúde, foi festão, a Kaylane é pessoa carinhosa do município,
uma pessoa que é aluna aqui na escola, e uma pessoa muito querida por todos. Então, fica aqui o
agradecimento pelo convite da família do Nelson, por ter prestigiado junto esse aniversário, junto com
ela. Também dia quinze, dia dos professores, e não quer deixar de mandar abraço, em nome da
comunidade e da Câmara de Vereadores, a todas as professoras do município, escolas municipais e
estaduais, e no dia doze tem também dia das crianças, que são o futuro do município. Quer deixar
abraço paras as crianças de todo município, e fiquem todos com Deus. Agradece e devolve a palavra
à Mesa.

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

senhor Presidente, colegas vereadores, a colega vereadora, os assessores do deputado Bianchini,
secretário da Agricultura, demais aqui presentes, funcionários dessa Casa e os ouvintes da 87.9.
Falando sobre ainda o temporal, como falou o colega Tiago, sobre esse projeto, diz ter certeza que o
prefeito está muito preocupado com essas pessoas e com tudo que aconteceu, tanto que os brasilit já
foram colocados a disposição de todas as famílias que estavam precisando, e cesta básica para as
pessoas que também estavam precisando, que possam vir conversar com a Secretaria da Assistência
Social ou com a administração que eles vão resolver, de uma forma ou de outra eles vão tentar
amenizar essas perdas que eles tiveram. Conversando com os funcionários da RGE, sobre o que
colega Tiago falou, é verdade, os funcionários de lá estavam falando que é uma desorganização. Diz
ter vindo até a Recantu’s, no sábado à noite, e conversando com eles que lá na Sepé Tiarajú eles
estão sem luz, daí disseram que tinham passado nomes errados de pessoas que, ao ver, não eram de
lá, era endereço Ceci do Nascimento, mas, na verdade, eram moradores da Sepé Tiarajú, não tinha
como ser, daí eles disseram que muitas informações estavam chegando até eles eram equipes que
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vinham lá de São Borja, nem conheciam o município, por isso não podem culpar os funcionários, e
sim lá no escritório. Diz que lá onde passa as informações, eles disseram que tiveram lá na Sepé, e
que passaram para eles que tinham que ir ver um negócio lá numas árvores e cortar umas árvores e
coisas, se a rede estava desligada ao lado, se não fosse o vizinho “atacar” eles, com certeza, eles não
tinham ido. Então, é desorganização mesmo do pessoal, como já foi passado para os assessores do
deputado Bianchini, de trazer esse pessoal da RGE, até aqui. Deseja melhoras ao seu Pedro
Zucolotto e uma boa recuperação que, graças a Deus, ele está se recuperando bem. Diz ter visto ele
naquele hospital, ele estava bem debilitado com o acidente. Como já falou aqui na Tribuna, pede que
as pessoas que usem equipamentos de trabalho, pelo amor de Deus, fala que tem pessoas que são
pedreiros em cima das casas, às vezes com vento, ele mesmo lhe contou, o seu Pedro, que foi o
vento que lhe desequilibrou e acabou caindo. Então, ele tinha que estar com capacete, cinto, isso aí é
uma exigência da segurança do trabalho, eles têm que ter. Sobre o médico a secretária da Saúde
pediu para informar que já tem o doutor Gilson da Veiga, como a colega Carini falou, ele está se
adaptando a secretaria e aguardando os documentos, se tivesse documentos já estaria atendendo,
mas no momento não está atendendo porque está faltando algumas documentações. Quer fazer
agradecimento que lhe passaram nessa tarde, para que fizesse agradecimento: “agradeço a
vereadora Ionara Nascimento, ao secretário de Agricultura, Tiago Tisott, funcionários e demais
pessoas que ajudaram na hora do temporal, fizeram um ótimo trabalho com toda chuva e vento.
Agradece a vocês, que Deus Abençoe a todos, muito obrigado a vocês. Agradece também ao
Marcelo, ao Jossel, o Gustavo Ferreira, o Bruno, Renan, Gustavo Nascimento, Alan Fogaça, o senhor
Bossoroca, a Jocasta que também me ajudou para secar minha residência, muito obrigado. Agradece
ao Cide Possenato e deixa seu agradecimento a todos que ajudaram muito, que Deus abençoe a
todos. Assina Terezinha Barreto.” Diz que ela é ali das casas populares, e pediu para fazer esse
agradecimento em nome dela, então por isso está agradecendo. Fala ter ido ao Horto lá, e eles
pediram ao Tiago, se quiseres visitar lá, tem muitas coisas que podem fazer aqui no município,
pedindo concordância do colega Dilcione, e dizendo que dia dezesseis vai ter a coleta do lixo para o
combate do mosquito, é somente os lixos que são criadores de mosquito. Então, vamos colocar para
frente das casas os lixos que sabe que é criador de mosquito, que tem depósito da água, essas
coisas, dia dezesseis vamos colaborar, a Secretaria de Obras está junto e será feito mutirão. Seu
muito obrigado e tenha uma boa semana e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas
vereadores, vereadoras, munícipes quês os honram com suas presenças, em especial os assessores
do deputado Bianchini que, novamente, os visitam, e saudação especial ao primeiro suplente do PDT,
“Farol”, representando todos os assentamentos, aqui hoje. Inicia se associando a moção de pesar ao
companheiro ali do assentamento que partiu, seu João Batista Fernandes, um amigo da comunidade,
bem conhecido de todos, dos assentamentos foi uma pessoa que não tinha o que falar, vivia
trabalhando, cuidando de sua família, uma perda irreparável para nós da comunidade e dos
assentamentos. Seus sentimentos a todos os familiares. Sobre o Banrisul, falar do Banrisul diz ser
falar com tristeza, pois quantas vezes esteve ali e não tinha como ser atendido pelo terminal
eletrônico. Pedir para colocar dois terminais, quando um estraga, fica outro funcionando, eles irão
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prometer, pois já prometeram “horrores” para nós e a comunidade está triste, aqui em Capão do Cipó
“estão nem aí” para nós, são promessas, promessas e promessas de tudo que é tipo de governo. Diz
ser brincadeira. Pergunta o que fazer? Diz ao presidente que tem que pedir ao prefeito, que nessas
andanças dele a Porto Alegre chegue, de novo, no Banrisul, converse com o pessoal, com o governo,
e tome providência o mais breve possível, pois o pessoal vai migrar, e depois não reclame. Diz que o
pessoal sai do Banrisul, tem Sicredi, tem Bradesco, e é o que iremos ter de fazer, pois tem coisa que
não dá para aturar mais, às vezes, tu chegas, vai enfrentar uma fila ali, com quinze, vinte, os
atendimentos reduzidos, inexplicável. Pede providências ao prefeito Froner. Sobre segurança pública,
diz que terça passada tiveram reunião para formação do Consepro – Conselho Municipal de
Segurança Pública e, hoje, após a sessão da câmara, por volta de dezenove e trinta, vinte horas é
para sair a nova reunião, para ver se formam esse conselho, porém vê que continuam vindo as
mesmas pessoas. Diz que os vereadores, certamente, a maioria irá ficar aqui, mas quem mais
precisa, que estão sendo furtados, roubados, como para amanhecer ontem outra propriedade, de
novo levaram um monte de veneno, para amanhecer hoje tentaram arrombar outra, e “esses cara”
que têm condições de ajudar, de estar aqui, “não estão nem aí”, mas depois cobram dos vereadores,
das autoridades municipais, que tem que tomar providências e não podem deixar roubarem as coisas
deles. Questiona onde eles estão para auxiliá-los e ajudar aqui, pois “uma andorinha só não faz
verão”. Diz que têm que juntar o pessoal, esses granjeiros, fazendeiros que tem aí e têm condições de
contribuir com dez litros de óleo, cada um, por mês, que têm condições de ajudar numa viatura para a
Brigada, se está em calamidade pública. Fala que nosso município é pequeno e é fácil de cuidar, é
fácil de auxiliar para termos segurança. Destaca que cada um tem que cuidar de si, é isso que está
vendo. Diz ser brincadeira e, infelizmente, está assim. Parabeniza a Kaylane, já falaram aqui, dos
quinze anos dela, belíssima festa, parabéns a toda a família e a Kaylane, e que tenha sucesso em sua
vida. Sobre o Dia das Crianças, parabeniza pelo dia doze, que virá, e o Dia do Professor, dia quinze.
Pergunta o que seria de nós sem o professor e responde que, certamente, não estariam aqui. Diz a
Carini, que quer falar sobre o convênio que a mesma falou, dizendo que as pessoas distorcem muito,
mentem, tentam “atirar pedra” nos vereadores, de repente os da oposição, ou quem sabe lá quem,
mas é alguém que não gosta dos mesmos e sai daqui, ali fora tentando distorcer tudo. Frisa que isso
não leva a nada, pois o povo é sábio, e o povo sabe o que quer. Diz ter andado por algumas casas
nos assentamentos e o pessoal lhe disse: “Bah vereador, a tarifa da água, agora é isso e isso e isso!”
Diz ao povo que, certamente, eles não irão pagar nem a tarifa que pagamos na cidade, que são
quinze reais. Destaca que o projeto é muito bom, e é para que todo mundo se enquadre em um
pagamento de água, mas, certamente, para esses carentes será só pagar o seu consumo. Agradece
e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Saúda o senhor
presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, colega “Farol” e companheiro de
PDT, a todos uma boa noite. Começa falando sobre o médico que a Carini falou, dizendo que bom
saber que mais um médico veio, mas que venha para resolver os problemas, pois não adianta vir
contar mais um. Diz que os colegas dizem: “Ah, o ‘Manjolo’ é contra”! Responde não ser contra, é a
favor que venha, pois quanto mais melhor, mas que venha para resolver os problemas. Sobre a feira
do município, parabeniza a pessoa que teve essa iniciativa de cancelar essa feira. Acha que não era o
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momento, de jeito nenhum, pelo que o município vem passando, e ter uma feira. Diz que sabemos
que, até hoje, não se viu falar em resultado nenhum, e se é para dar prejuízo não adiantaria. Acha
que teria que pegar o que fosse colocar em feira e colocar em Saúde, no pequeno e médio produtor,
na bacia leiteira, que estamos vendo, a cada dia, “ir água abaixo”. Diz que não tendo ajuda do
município, certamente, irá ficar como está, cada vez pior. Acha que o governo está fazendo de tudo
para ajudar, e seria uma saída esse dinheiro que seria aplicado, no caso eles rever e colocar nessas
situações, para melhoria. Sobre a Casa do Produtor, diz que o pessoal “bate”, mas, na verdade, teria
que ver o que poderia fazer, tem tanta gente que sai dos assentamentos mesmo, que vê todas as
semanas vendendo desde laranja. Diz ser comprador, nas quartas-feiras compra vinte ou trinta reais,
dos “caras” que vão em casa levar. Diz que isso é um incentivo grande e teria que colocar em ordem
aquilo ali e abrir. Cita que as portas estão abertas, claro, mas teria que dar uma ajeitada e dar mais
incentivo nisso aí. Acha que seria um grande começo. Sobre a água também tem umas reclamações
do assentamento Nova Esperança, parece que está em falta. O “Farol” está presente e diz não saber
se está chegando água lá, mas os vizinhos dele lhe ligaram agora de tarde e pediram, que assim
como tem água não tem. Diz saber que a caixa não foi, ainda, erguida, parece que amanhã estará
sendo erguida, e pede agilidade, pois já faz dez dias que caiu essa caixa, e, com certeza, mais um ou
dois dias esteja tudo normalizado. Enquanto isso não acontece pede que vá com o caminhão para
isso aí, e que esse caminhão não fique só, como esses dias teve gente que reclamou, e não irá deixar
de falar, que ele subia todo dia molhando pista para corrida de moto. Diz ser beleza, mas só que na
hora que precisou o caminhão estava sabe-se lá com o que quebrado. Diz que lhe falaram que foi o
cardã. Questiona onde quebrou e responde dizendo que não foi levando água para um produtor, e
tem que ver isso aí, pois se é para prestar serviço para a comunidade, tem que deixar para aquilo ali.
Acha que têm que “encurtar a rédea, senão a casa cai”. 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,
aos ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Começa dizendo ter recebido um pedido do seu João,
acha que mora ali em frente à casa da colega Ionara, que pediu para ser colocada uma lâmpada em
frente a casa dele. Faz esse pedido, do seu João, que o pediu hoje à tarde, e diz que quando pedem
dá o nome, pois foi ele quem pediu. Parabeniza a administração, agradece o empenho que tem feito
sobre esse último temporal. Falando na administração não fala só nos administradores, fala nos
funcionários, nos servidores, que não mediram esforços, tiveram ao lado das pessoas carentes,
necessitadas, a hora que precisavam de apoio. Parabeniza a administração pela atitude. Sabe que a
maioria do material já foi entregue, os brasilit, mas se ainda tem algumas pessoas que não
receberam, que se dirijam até a assistência social, que a secretária está a disposição para entregar
essas folhas de brasilit, pois a pessoa carente precisa ser ajudada na hora da necessidade.
Parabeniza a administração pelas atitudes que tem tomado, pelo cancelamento dessa feira também, a
qual vimos que não dá muito retorno, e não é hora, pois toda a comunidade foi atingida, o município
inteiro, sobrou poucos rincões que não foram atingidos, e não seria hora de estar tocando uma feira.
Parabeniza todos os professores pelo seu dia, dia quinze de outubro, e também dia doze de outubro o
Dia da Criança. Diz que se não haver criança, não há professor para ensinar, então precisa de um
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professor para ensinar as crianças e as crianças precisam de um professor. Acha que essa data já
criada perto uma da outra para ser comemorado, pois é um seguimento, e a criança e o professor têm
que trabalhar junto. Não pode deixar de falar aqui do nosso Banrisul, o qual diz ter estado hoje pela
manhã e o caixa eletrônico “pifado” já faz dez dias do temporal e nada de solução. Diz que queria ver
se fosse algo aqui do município se não estavam “dando pau” no nosso prefeito. Diz não ver aqui,
praticamente, ninguém falar do governo do estado, que não tem dinheiro para pagar funcionário,
professor está se comemorando o dia, mas não com muita alegria, pois a maioria dos professores
ainda não recebeu o seu salário integralmente. Destaca que vemos o nosso estado sendo
“sucateado”, pois não tem dinheiro nem para arrumar um caixa eletrônico do Banrisul, que serve muito
a nossa comunidade. Cita que compraram a folha de pagamento de todos os municípios, agora não
dão atenção que precisa. Diz ser algo muito sério que está acontecendo em nosso estado, e recai
tudo sobre a administração municipal, tudo que é preciso recai aqui no nosso município, a prefeitura
tem que dar conta de tudo, pois o estado não faz a parte dele. Cita que hoje terão mais uma reunião
aqui para criar esse Consepro, pois nosso estado não tem condições de dar segurança para os
nossos munícipes. Ressalta que está na hora de tomar atitude, pois está difícil esperando pelo
governo do estado, esperando pelas administrações estadual ou federal crê que não venha nada. Diz
que agora estão esperando a Defesa Civil o material para vir, mas nem cadastrado não foi, ainda, o
povo daqui do Capão do Cipó. Questiona quanto tempo irão esperar para vir algo da Defesa Civil e do
governo do estado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR
RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental.
VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Parabeniza a
todos os professores pelo seu dia, que é aonde começa o marco da educação, e ressalta que todos
começam por ele. Diz que tem uma questão a falar, que é a questão que, às vezes, o Partido
Progressista quando está na oposição tem um discurso, e quando está no governo, faz as mesmas
coisas que criticavam no governo do ano passado. Comenta sobre a questão das cargas de areia que
se encontram no pátio da prefeitura, e na gestão da passada, vereadores da oposição tiraram fotos,
atrás do caminhão da prefeitura, e hoje as cargas que estão ali, foi tirado do Inhacapetum, carregado
com o maquinário da prefeitura. Ressalta que se fala muito que temos que comprar no comércio aqui
do nosso município, e que não sabe se arrumaram nota com o comércio, porque as areias foram
carregadas com o maquinário da prefeitura, e trazidas com a caçamba da prefeitura. Reafirma se está
certo ou errado, não sabe, e que o pessoal tem que julgar. Comenta que quando é oposição é uma
coisa, quando é outra situação aí pode, e fala que aí fazem reunião para incentivar o comércio local.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de
Bancada, PP: Cumprimenta os assessores do Bianchini que o mesmo fala ter passado em branco, e
que sejam bem-vindos a nossa Casa. Reforça o chamamento do recolhimento do lixo que vai ser, no
caso, dia dezesseis. Cita sua colega Ionara que disse que era do mosquito, mas esse lixo, e cita sua
colega novamente, e fala que quer recolher, já falou com o Igor do ferro-velho, para levar ferro, fogão,
e ressalta que no outro dia fará uma outra mobilização. Comenta que esteve ontem na rádio
Cipoense, e fez um chamamento ali com o seu amigo Renato Souza, que lhe deu a oportunidade de
fazer este chamamento, para que as pessoas aproveitem essa oportunidade de limpar seus pátios, e
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levem a frente de suas casas, que terça-feira está tudo certo. Diz que já falou com o secretário de
Obras para recolher este lixo e levar para um ponto, e cita o Igor, que vem e já tira no mesmo dia ou
no outro dia, pois não vai ficar, como dizem, entulhos na prefeitura. Ressalta este chamamento, que
as pessoas possam fazer as limpezas de seus pátios, que dia dezesseis vai ser o recolhimento.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada,
PDT: Quer lembrar a comunidade e todos que estão aqui, que no tempo do Meneghini, sobre o
temporal grande que aconteceu, e pergunta se tais lembram que foi comprado bastante brasilit, aqui
de uma loja, e ressalta que foi emergencial para atender o povo imediatamente. Fala que foi
denunciado para o Ministério Público daquela vez, e fala à comunidade e colegas que aqui estão, e
administração atual, que podem ter certeza, que isso a bancada do PDT e PMDB não fariam jamais.
Diz que não fizeram e não fazer, que podem comprar brasilit onde quiser para atender nosso povo, e
ressalta que é só para lembrar. Quer aqui dizer também, e cita o seu colega “Manjolo”, pessoal do
PDT, se quiser participar da reunião na quinta-feira, no “Chiquinho”, no assentamento, do partido, que
vai estar aí um assessor do Pompeo de Mattos, dos quais a gente está tentando, e reafirma que
estamos tentando, e que vamos ver a palavra desse “cara” quinta-feira, que o mesmo já entrou em
contato com o Pompeo. Cita que oitenta por cento, noventa por cento, que tenha uma emenda do
partido aqui para o município ano que vem. Pede ao pessoal da executiva, do diretório municipal, que
se façam presentes, para que tenham mais força de reivindicar essa emenda para o nosso Capão do
Cipó. Comenta sobre a feira ser cancelada, diz que não acha mais nada que justo isto aí, pois o que
lhe consta nos documentos, seria trezentos mil destinados para a feira, e ressalta que pensa que
trezentos mil cobre todas as despesas desse vendaval para todos que foram afetados. Agradece e
devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de
Bancada, PMDB: Parabeniza a todos os professores, e pelo dia da criança também. Comenta que as
crianças são o futuro do nosso país. Também deseja melhoras a dois trabalhadores do nosso
município, que estão se recuperando, o seu Pedro e o Renato Gomes, e que Deus esteja
abençoando, e fala que o “Renatinho” tenha paciência, que tudo vai passar. Diz que hoje estava
falando que tudo passa, e o que é para nós passar, ninguém passa por nós. Deseja melhoras, e que
Deus esteja confortando a família do seu João Fernandes, que é só ele, ressalta. Cita o seu colega
Jairo que falou, a gente vê tantos roubos no nosso município, e a gente se entristece de ver quantas
reuniões já teve para criar o conselho, e quem é que vem, questiona. Ressalta que veio um produtor,
um dia, e depois ninguém mais. Diz que é muito fácil cobrar, somente cobrar é fácil, e questiona, mas
e vir. Comenta que hoje estão os mesmos da reunião passada, e espera que daqui a pouco mais
tenha mais gente, pois é preciso, mas se não tiver união, ressalta que vai ser difícil. Fala que se não
tiver união de todo mundo, querendo e pensando da mesma forma, é difícil. Agradece e devolve a
palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Comenta
sobre o pedido que o seu colega “Miro” fez, para o seu João, dizendo que já pediu na sessão
passada, e não foi feito, mas que foi bom o Olmiro pedir, pois talvez agora eles vão e façam. Comenta
que tem quatro moradores ali que não pega, e eles pagam também essa luz, e diz que seria bom ir lá.
Comenta sobre a empresa que sua colega Ionara falou, onde o mesmo estava falando com o rapaz, e
fala que acha que os desorganizadores são eles, pois eles são mandados da empresa e chegam aí.

0434

Questiona por que tais não chegam à prefeitura e vê onde é que tem, que ali indicariam bem certinho
aonde é que estava. Fala que no 14 de Julho tinha um poste caído, só por um poste, ficou até ontem
sem luz, pois não achavam. Comenta que acha bem desorganizado, isso tem que ter bastante
cobrança, para não poder acontecer mais. Comenta sobre a ajuda como falaram, além de brasilit, e
perderam casa e coisa. Diz que tem bastante gente falando, perderam freezer cheio de carne, e diz
que isso também as empresas teriam que ver, e dar um jeito de cobrar um pouco em cima, pois a luz
eles sabem cobrar. Ressalta que se nós ficar um ou dois dias com a luz atrasada, eles não acham
dificuldade em cortar, e dar uma mão que é bom não. Diz que dez dias sem luz, como ainda tem
gente que veio a luz, e terminou agora à tarde, e que muitas partes do assentamento já não tinham
luz, e que está sendo chato. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES
JARDIM, Líder de Governo: Parabeniza os queridos professores e professoras, principalmente a exprofessora aposentada lá do Entre Rios, a professora Rita de Cássia, que foi sua professora.
Parabeniza as crianças do nosso município. Comenta que acha que foi transferida a festa do dia da
criança, que seria na quinta-feira, com a data ainda a ser divulgada. O seu voto de pesar a família do
seu “Joãozinho”, ali da Nova Esperança, e que o seu “Joãozinho” a gente conhecia, e que conversa
muito com ele, mas a vida é assim mesmo. Comenta sobre o Banrisul, lamentavelmente a folha de
pagamento foi vendida para ele, e ressalta que não tem o que fazer. Cita os colegas Tiago e Carini e
fala que eles sabem bem, que os mesmos estiveram em Porto Alegre, o “cara” disse que a tendência
é fechar o Banrisul no Capão do Cipó, e ressalta que do jeito que está ali, é só fechar mesmo. Fala
que não há nenhuma vontade do Banrisul, mas a folha de pagamento foi vendida para o Banrisul do
Capão do Cipó, isso lamentavelmente é uma vergonha. Comenta sobre a feira que foi uma decisão do
presidente da feira, do Governo Municipal, do vice-prefeito e do prefeito, e a bancada, em adiar para
2019, juntamente com o nosso secretário, pessoas que fazem parte da comissão da feira, e ressalta
que adiaram a feira, pois temos muito que ajudar o nosso ser humano aí fora que está necessitando.
Comenta sobre as duas cargas de areia, diz que elas não foram pegas de um rio, foram pegas,
simplesmente, de uma estrada lá no Inhacapetum, para trazer para o pátio da prefeitura, para que
possa servir para fazer alguma obra dentro da prefeitura, como já foi feita a rampa, vai ser colocado o
macaco hidráulico, que também já está chegando aí. Ressalta que essa areia foi trazida para ali
justamente em um caminhão da prefeitura, e fala que já estava trabalhando lá, já estava vindo para o
Capão do Cipó, e realmente tinha que vir. Cita que o colega Tiago falou aqui nessa Tribuna, que no
governo passado criticavam e falavam muito, ressalta que na terça que passou, o colega lhe
perguntou como é que o mesmo sabia, e agora o mesmo vos pergunta, como é que sabia que era tão
criticado no outro governo? Diz que lamentavelmente ficou o dito pelo não, e que o mesmo escutava a
sessão da câmara, que nunca perdeu, e o senhor lhe disse. 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, para XX Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Coredes,
dias 08 e 09 de novembro, no auditório da URI Santiago. CONVITE, da Administração Municipal de
Santiago, para reunião com o Presidente do TCE-RS, dia 13 de outubro, às 18h00min, no estande do
gabinete do prefeito na 14ª FECOARTI, e após, às 19h30min, para abertura oficial da feira, no Ginásio
Aureliano de Figueiredo Pinto. AGRADECIMENTO, da Coopatrigo, pelo comparecimento do
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Presidente da Câmara de Vereadores, na Solenidade de Inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes
da Coopatrigo, dia 22 de setembro, na matriz da Entidade, em São Luiz Gonzaga. PROJETO DE
RESOLUÇÃO DE MESA 008/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara
de Vereadores nos dias 12 e 13 de outubro de 2017”. OF. 011/2017, da Secretaria de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo, solicitando empréstimo Plenário, dia 10 de outubro, às 19h00min, para
reunião do Consepro. OF. 148/2017, do Gabinete do Prefeito, solicitando retirada do Projeto de Lei
029/2017, de autoria do Poder Executivo. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir
e votar: 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”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por 05 (cinco) votos a favor
e 04 (quatro) votos contra. PROJETO DE LEI 031/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal, a celebrar convênio com a Prefeitura de Santiago/RS, para fim de atendimento
de crianças e adolescentes em situação de risco e dá outras providências”, aprovado por
unanimidade. Após o senhor presidente explica sobre o motivo de se votar hoje o Projeto de
Resolução de Mesa 008/2017, e pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da
Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre o mesmo, 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 008/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o
expediente da Câmara de Vereadores nos dias 12 e 13 de outubro de 2017”, 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 dia 17/10/2017, 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, 10 de outubro de 2017.
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