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                                           ATA N° 42 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 17 (dezessete) 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 41/2017, da Sessão Ordinária do dia 10/10/2017, 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 DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, Mesa Diretora, vereadores, vereadoras, secretários, 

coordenadores, colegas, munícipes. Começa parabenizando os colegas Agentes Comunitários de 

Saúde, que no dia quatro de outubro foi o Dia Nacional do Agente de Saúde. Diz ser Agente de Saúde 

e sabe o quanto é valoroso o trabalho nas comunidades. Dá boas vindas ao médico da Unidade 2, lá 

do Carovi, doutor Gilson, está chegando, em seguida irá começar atender. Dá boas vindas a ele e diz 

que ele terá bastante serviço aqui no município, e aprendizado também. Diz que ele está começando 

agora e irá aprender aqui conosco. Agradece ao secretário de Obras por ter atendido ao pedido que 

fez lá no seu Jair, ali no Progresso, e ele também está agradecendo ao trabalho que foi feito lá. Pede 

a ele que dê uma olhada na estrada do Inhacapetum, da ponte até o asfalto, que está bastante 

danificada, motivo as chuvas. Tem agradecimento do seu Erli Brum, do Passo da Areia, que pediu 

uma carga de pedras ali na estrada e, imediatamente, foi feito. Cita pedido que há tempos vinham 

solicitando, e foi realizado, de empedramento da saída do asfalto da 377, ali nos Palmeiros. Diz que 

era um problema, pois os caminhões vinham, e quando chegavam ali, atolavam. Agradece por eles 

terem feito esse reparo lá. Convida aos colegas e munícipes, na terça-feira que vem, às nove horas e 

trinta minutos tem audiência pública da LDO, e todos estão convidados a se fazer presentes aqui na 

Câmara de Vereadores, às nove horas e trinta minutos, e se puderem fazer presença, que venham. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta 

o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, secretários municipais, servidores 

públicos, os ouvintes da 87.9, que os escutam. Fala ter estado com o prefeito e o vice-prefeito e 

também com o secretário de Obras, para que seja feita uma limpeza lá no Passo do Fundinho, colega 

“Miro”, em sua região lá, a pedido dos produtores, que também fazem parte lá na região de plantação, 

e solicitar que seja feita ali pelo lado de baixo da ponte, para poder as máquinas cruzar nesse passo 

lá, que fica entre Capão do Cipó e Santiago.  Também ali na frente da casa do senhor Dezordi, um 

galho uma árvore que também as máquinas vão enroscar, que seja cortada ou quebrada até mesmo 

com uma retro escavadeira. Solicitou ao secretário de Obras que também sejam colocadas duas 

lâmpadas aqui na praça, aonde foram quebrados dois “bicos” ali, também um mastro de luz que foi 
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quebrado, passou ao secretário no dia de hoje, estando ali pela manhã e verificou esses pedidos que 

fez. Fala ter ficado muito chateado essa semana pela postagem do nobre amigo Renato Souza, que 

colocou no Facebook dizendo que o senhor Sul Brasil, lá no Entre Rios, não foi visitado com esse 

temporal, uma coisa que lhe magoa muito é falar neste temporal. Diz que não quer falar nesse 

temporal, porque isso aí lhe angustiou muito, e realmente foi até a casa do senhor Sul Brasil, verificou 

o que ele lhe disse, que talvez por um motivo ou outro ele colocou que ninguém foi na casa dele, isso 

é uma injustiça que as pessoas fazem com a administração municipal, todos estavam trabalhando e 

ajudando as famílias e verificando as famílias, e aí por um simples motivo que uma telha da casa do 

senhor Sul Brasil trincou, ele precisou fazer uma reclamação e aí postaram no Facebook então. Diz 

que por isso fica muito triste, lamentável isso aí quando vê, sendo que o senhor Sul Brasil lhe disse 

para sua pessoa que quando a Secretaria de Educação fosse fazer a troca de três telhas na escola do 

Entre Rios, faria para ele, e, infelizmente ele talvez fez essa queixa aí. Acredita que isso não irá lhes 

atingir, porque tem socorrido todas as famílias e estão socorrendo as famílias. Se algumas famílias 

não foram ainda contempladas, é porque tinha algum seguro, e o seguro cobriu e certamente ira 

cobrir de suas casas, então é dificilmente quando vê esses tipos de coisas, quando as pessoas ficam 

magoadas dizendo que o vereador não fez, mas graças a Deus, volta a frisar e dizer que no Entre 

Rios não fez nada. Diz que nesse dia conversava com dona Suzana, dona do bar lá do Entre Rios, ela 

lhe disse que duas folhas de brazilite de sua casa trincou, mas ela não fez o pedido na prefeitura, ela 

não fez o pedido, ela disse que não tem o que reclamar porque não fez o pedido. Então, justamente a 

Suzana foi muito assim bem esclarecido os fatos. Diz ter solicitado ao secretário de Obras do 

município, que seja feita uma limpeza nos fundos da Escola Júlio Biasi, está muito feio lá nos fundos 

da Escola Júlio Biasi. Diz que esteve também hoje lá e é maria-mole florescendo, é macega, é lata, é 

papel, é tábua, está muito feio aquilo lá, então por isso solicitou ao secretário e pediu providências nos 

fundos da Escola Júlio Biasi, está muito feio lá, e solicitou isso. Também solicitou ao secretário que 

assim que o tempo vier melhorar, que acredita que na outra semana que vem, fará uns dias de tempo 

bom, que possam voltar a patrolar as estradas do Entre Rios, que foram muito danificadas, 

principalmente do Entre Rios até a 377, incrível que pareça foi danifica novamente mesmo. Então, o 

secretário prometeu que estão já fazendo o patrolamento aí no município e vai voltar ao Entre Rios, 

diz. Quer aqui, senhor Presidente, rapidamente dar seus votos de pesar a família do Ronei Viana 

Rodrigues pela perda do seu pai, no último sábado, o qual ocorreu velório lá em Santa Tecla, uma 

pessoa muito ligada ao município de Tupanciretã e também ao Entre Rios, o pai de seu amigo Ronei 

Viana, esposo da Rosane. Diz que volta em seu tempo de liderança, seu muito obrigado. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Quer 

cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, funcionários, ex-vice-

prefeito Anselmo, secretários e ouvintes da 87,9, seu boa a noite a todos. Começa parabenizando os 

senhores Leandro Vendrúsculo e Rogério Smaniotto que aceitaram esse desafio, e diz que acha que 

é um desafio grande de assumir o conselho de segurança. Coloca-se a disposição deles, para o que 

estiver ao seu alcance, e que podem ter certeza que vai estar ajudando, porque acontece cada dia 

fatos que são lamentáveis no município. Diz que vendo as postagens do “face”, desde de uma criança 

não poder deixar uma bicicleta na frente de um lugar que some, gente. Ressalta que como pais, e a 
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mesma como mãe, tem que conscientizar os filhos e tentar botar coisas boas na cabeça deles. Diz 

que família é a base, e base da sociedade também. Comenta que vai aproveitar a oportunidade e 

convidar todo o pessoal que ainda não teve oportunidade de terminar os seus estudos, que está 

começando o supletivo na Escola Macedo, a partir de novembro, as inscrições estão abertas. Até 

conversou com os professores e vai passar o número para quem tiver interesse de estudar, é um 

supletivo rápido, que começa em novembro e termina em março. Então, diz que vai passar o número, 

é 99947210, para falar com a direção que eles vão estar explicando. Também pede ao Executivo que 

entre em contato, disse que viu o pessoal da RBS, com certeza acha que vieram arrumar o sinal, que 

desde o dia do temporal o pessoal, principalmente do assentamento, estava todo mundo sem sinal da 

RBS, diz acreditar que estavam arrumando. Cita o colega Antonio e diz que em relação ao que o 

Renato postou, diz que não sabe e nem viu. Mas quer dizer ao colega Antonio. O presidente Diego 

faz um aparte: “Só um pouquinho vereadora, eu peço que o plenário não se manifeste”. A vereadora 

retorna fazer o uso da palavra e diz ao colega Antonio que tem uma pessoa que lamenta, que veio ali 

e se inscreveu, e até o dia de hoje não foram lá, e diz o nome da mesma, que é Fernanda, mãe do 

Ryan, Fernanda Fraga e a Ângela lá do Sepé. Diz que pode citar o nome delas, porque as mesmas 

autorizaram. Fica chateada, porque quando é para um é para todos, a Fernanda foi uma pessoa que 

ali também perdeu, bem dizer todas as coisas, porque encharcou, e que o senhor mesmo viu e sabe. 

Então, quer perguntar o porquê que a administração até hoje não foi lá nem sequer dar uma folha de 

brasilit para a Fernanda? Diz ao Renato que não sabe da postagem dele, mas da Fernanda tem 

provas, e tiveram que se unir porque marca temporal e chuva. Comenta que, se Deus quiser, temporal 

não vai vim, mas está marcando chuva. Destaca que tiveram que se unir para que a Fernanda tivesse 

brasilit. Então, acha que tem, e ressalta que acredita que agora que o presidente está passando mais 

dinheiro, e que possam ajudar, porque muitos ela arrumou emprestado folha de brasilit, para repor 

depois. Comenta que inclusive com o cunhado da vereadora, com o Anderson, e que não começaram 

as reformas ali da olaria porque ele emprestou para a Fernanda umas folhas de brasilit. Também quer 

pedir ao secretário de Obras, que a dona Cleci do assentamento, e ela pediu para o secretário desde 

fevereiro. Então, ela pede que quando o secretário puder atender, o secretário sabe qual é o pedido 

que ela pediu, de arrumação e diz que ela está desde fevereiro pedindo. E quer parabenizar o 

“Serginho” que desde domingo escuta o programa do mesmo e diz que as cinco e meia escutou, o 

Algeu entrou ao vivo ali, e o seu empenho, comenta que sabe que o mesmo agora não tem partido, 

para que a agência do Banrisul estivesse arrumada. E graças ao mesmo e o deputado, também 

agradece e diz que não podem olhar partido, agradece ao Valdeci, entrou no domingo ao vivo e disse 

que iria se empenhar. A vereadora diz que ele se empenhou mesmo porque hoje o Algeu confirmou 

que foi através deles que o Banrisul voltou o terminal. E uma boa informação é que se alguém tem 

interesse do Carovi tem o postinho para ir para o Carovi. Então, diz que essa é uma boa notícia, se 

algum do comércio do Carovi tiver interesse vai ter como ter um postinho lá. 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): O vereador fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) 

minutos de seu tempo regimental à vereadora Ionara Ferreira. Cumprimenta o presidente em 
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exercício, colegas vereadoras, colegas vereadores, secretários, comunidade, ouvintes da Cipoense 

FM, seu boa noite a todos. Inicia os trabalhos, dizendo que na quinta-feira passada esteve no 

Banrisul, em Santiago, pois eram muitas reclamações, principalmente para sua pessoa, por causa do 

nosso banco Banrisul de Capão do Cipó. Cita que ficamos mais de quinze dias sem agência na caixa 

eletrônica do nosso município. Diz ter conversado com o gerente, e ele entendeu o nosso pedido, e, 

graças a Deus, ele refez esse trabalho que foi estragado ali no banco. Diz que hoje está colocando a 

Resolução de Mesa 009, repassando, se o projeto for votado nessa Casa, dez mil reais, para ajudar 

as pessoas que, realmente, ainda foram atendidas após o temporal. Diz ser um dinheiro que vem 

economizando e sabe que quando as pessoas precisam, tem que “estender a mão”. Em nome dessa 

Casa, dos vereadores, das colegas vereadoras, desse presidente, fez uma Resolução de Mesa e irão 

repassar dez mil reais ao Executivo Municipal. Cita que o Executivo Municipal, através de todos os 

funcionários, secretários, prefeito, vice-prefeito, estão ajudando, de uma forma ou de outra, não estão 

olhando lado partidário, estão tentando fazer o máximo para atender todas as pessoas que foram 

atingidas no temporal. Diz que publicação em face não lhe atinge em nada, o que tem que trabalhar é 

para todos, e o povo que foi atingido tem que se olhar com carinho, não interessa o partido, pois Deus 

não olhou quando mandou o temporal para o nosso município. Diz ser obrigação atender essas 

pessoas que foram atingidas pelo temporal. Frisa que Facebook tem que fazer e mostrar o que a vida 

da gente é, ser honesto, trabalhador, e mostrar o trabalho da gente. Diz que, às vezes, as críticas são 

boas, em dizer aonde não foram, para ir olhar e “estender a mão” para aquela pessoa. Diz ser bom 

que tenham essas críticas, pois irão lá e vão atender essas pessoas que, realmente, não foram 

atendidas, pois estão aqui para ajudar a comunidade, não interessa o partido. Sobre a feira, que as 

pessoas comentam que foi cancelada, diz que não foi, foi transferida de dois mil e dezessete para 

dois mil e dezoito, motivo desse temporal que atingiu o povo do município. A colega Ionara faz um 

aparte: Diz ser dois mil e dezenove. O vereador torna a palavra e pede desculpas, reforçando ser em 

dois mil e dezenove, e a feira irá acontecer no nosso município, se Deus quiser. Fala que só foi 

cancelado por motivo desse temporal atingir o município e, em primeiro lugar, tem que atender as 

pessoas que estão precisando de ajuda. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA 

IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): A vereadora fica com 07 (sete) minutos, 

pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental. 

Cumprimenta o senhor Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, e os demais presentes. Diz 

que quer começar dizendo que saindo para cá, recebeu uma ligação da Marizete, fala ter ficado feliz 

de receber, porque o filho dela recuperou a bicicleta, e ela pediu para que fizesse um agradecimento 

para as pessoas que se dedicaram para encontrar a bicicleta do filho dela. Diz que quer deixar um 

recado para as mães se seus filhos chegar em casa com alguma coisa, expliquem para eles, se eles 

achar, primeiro tem que perguntar, procurar saber se não tem dono, pois nunca se pega nada de 

ninguém, tem que sempre quando não tem, pode até pedir, mas não pegar nada sem pedir, as mães 

têm que darem uma conversada com seus filhos, porque todos têm que entender se não tem, um dia 

vai ter, e o que é dos outros não se deve pegar. Fala também sobre o Outubro Rosa, a secretaria 

pediu que sua pessoa ressaltasse aqui que do Outubro Rosa, vai sair um evento na praça, não 

conforme iriam, por todos esses acontecimentos, mas, graças a Deus, e a ajuda de muitos, que estão 
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tendo de doações, vão fazer o Outubro Rosa, dia vinte e cinco, na praça central, caso chover será 

transferido, talvez para o CTG. Também sobre a Feira, andando na rua, também ouviu sobre muitos 

que falam de cancelamento, não é cancelamento, é adiamento. Até acha que o prefeito esteve na 

Rádio Verdes Pampas, semana passada, e esclareceu o adiamento da Feira, que devido o temporal, 

e a arrecadação no município diminuiu, o prefeito, com certeza, no momento ele está preocupado é 

com a Saúde, com Educação, com as Obras, e com Assistência Social, para ele poder ajudar todos 

que foram prejudicados nesse temporal. Gostaria de falar sobre Projeto “Emplaque em Capão do 

Cipó”, e diz que não entendeu quando os colegas votaram não, principalmente o senhor colega Tiago, 

sempre o senhor que critica o governo e na hora de pegar a arrecadação para município que, com 

certeza, é só arrecadação, não tem nenhum prejuízo que se saiba, vão ter um incentivo, mas para ter 

esse incentivo vão ter sempre depois a recompensa com a arrecadação. Diz que não entendeu, e o 

colega só vem aqui criticar, o senhor fala em dez meses o prefeito não fez nada, tem como o senhor 

falar em dez meses o que o senhor fez pelo povo, questiona. Será que em dez meses, só porque o 

prefeito dela, como o senhor diz, fala que para sua pessoa tanto faz, se fosse outro prefeito de 

oposição iria ser seu prefeito, porque o prefeito é de todos, se por um acaso sua pessoa for eleita em 

outro mandato, e for outro prefeito, diz que irá conquistar o prefeito, mesmo sendo da oposição tem 

que ser amigo, tem que ser unidos e trabalhar pelo município. Fala que se sabe que o governo e o 

Presidente, e a situação que está o Brasil, diz que tem que se trabalhar para ter uma arrecadação 

para o município, o município tem que trabalhar e “caminhar com as próprias pernas”, já que os 

governos não estão ajudando muito. Diz novamente que acha que o senhor tem repensar porque, às 

vezes, o senhor votou contra o Projeto Agroindústria, o senhor disse que não, mas o senhor foi o 

único que votou contra, porque tinha motivo, era incentivo as pessoas que trabalham e arrecadam 

mais para o município. Acha bom o senhor repensar os discursos que o senhor faz aqui na Tribuna, 

porque, às vezes, o senhor fala os discursos e depois o senhor mesmo se desdiz o que o senhor fala. 

Fala que seria isso que tinha e até terça feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças, e, em especial, a 

87.9. Inicia aqui se associando aos votos de pesares pelo passamento do senhor José Gabriel 

Rodrigues, pai de seu amigo Ronei Viana, do Entre Rios. Diz, e aqui está o Serginho, fazer um 

agradecimento a ele pelo empenho, mais uma vez, um pouquinho antes de sair de casa, viu pela 

Cipoense a transmissão, e um pouco chateado porque veio uns quatro dias seguido no Banrisul e não 

tinha jeito aquele terminal, nem hoje diz que conseguiu ser atendido, porque tinha bastante gente ali. 

Fala que um pouquinho antes da uma, chegou ali e o “cara” bateu na janelinha e disse que tinha 

bastante gente lá, então não entrou lá dentro. É brincadeira, e acha que funcionou, de repente, agora 

de tarde. Diz que vão torcer para que tenha funcionado, mas que são azarados, só que diz assim que 

se funcionar aqui na cidade está bem bom, mas dizer que vão conseguir lá para Carovi, fala que tem 

suas dúvidas. Vão torcer que consiga um bom funcionamento aqui em Capão do Cipó, para a cidade, 

que tendo aqui está bem bom, mas vão torcer que isso seja verdade, não desprezando o amigo, que 

sabe que está trabalhando bastante, através da Cipoense, os teus assuntos são de fundamento, 

trazendo bastante assunto de interesses para a comunidade cipoense. Dizer que hoje, amigo Carlos 
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Irineu, é dia de Santo Inácio, esse foi um Santo lançado as feras, ele fez tantas coisas e pegaram e 

lançaram ele para as feras, o homem foi devorado, e um Santo intercessor da garganta inflamada. Diz 

que tem bastante problema com garganta, até respeita, diz que é católico, fala que ora, dia seis de 

agosto é dia do seu aniversário e nesse dia tem dois Santos, no seu dia, vocês podem olhar aí cada 

dia tem um Santo, dia seis de agosto diz ser privilegiado, tem dois Santos no mesmo dia seis de 

agosto, e tem mais esse. Diz que tem problema de garganta, então Santo Inácio lhe protege. Diz que 

respeita as outras igrejas que, às vezes, vai também e pede que respeitem a Igreja Católica. Pede ao 

Executivo que providencie, mas acredita que já tenha voltado o sinal da RBS, são muitas 

reclamações, tantas ligações e diz saber de muitas pessoas que dependem só da RBS para assistir 

sua TV. Então, se já retornou o sinal da RBS, tudo bem, mas se não retornou, que o Executivo dê 

mais uma ligadinha para sucursal em Santiago ou Santa Maria e providencie o quanto antes, que os 

“caras” que são técnicos venham e resolvam a situação da RBS no município. Pede a Secretaria de 

Obras que providencie também reposição de lâmpadas para frente da casa da dona Eunira, que foi 

colocado uma lâmpada há poucos dias, mas com esse temporal estragou a lâmpada, e também lá na 

frente do seu Pedro, ali no bairro Santo Antonio, também há poucos dias foi arrumado ali para ele e 

estragou de novo. Pede reconstrução de parada de ônibus lá nos Palmeiros, aquela parada de ônibus 

está destruída com temporal, detonou ainda mais, já estava meio feia lá pessoal, os universitários 

precisam, os passageiros que usam transporte escolar precisam, os que vão precisam de transporte e 

viajam com a Saúde precisam, ficam às quatro horas da manhã esperando o transporte passar, sem 

falar os passageiros que vão do Carovi esperar transporte que vai a Santiago, ou para outros 

municípios. Então, é de suma importância arrumar aquele transporte lá, e alguém falou aqui o colega 

Dilcione falou aqui, que arrumaram, colocaram umas cargas de pedras lá naquela canhada, hoje diz 

não saber se tinham arrumado, sexta-feira atolou um caminhão da RGE lá, foi puxado por um trator 

de um vizinho, pediram encarecidamente três cargas de pedra lá naquela localidade. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, coordenadores, secretários, demais presentes, 

seu boa noite a todos. Começa pedindo desculpas para o pessoal por ouvir, pois estava tão boa, tão 

quieta a câmara e, realmente, um colega pede alguma coisa e “saem atirando pedra”, pedras essas 

que não levam a lugar nenhum. Vê tanta coisa de mau gosto, que para si não serve. Acha que, se o 

Tiago cobrou, e até nem ia falar nele, mas irá falar, citando o problema da areia, que foram tiradas 

cargas de areia, e teria que tirar foto. Diz que não fez, não é homem de fazer isso, mas tem que fazer 

e levar no Ministério Público, diz ao Tiago, pois se o mesmo vir nessa Casa pedir, e ser ofendido com 

palavras e coisas, pelo amor de Deus, não pode pedir nada. Acha um absurdo. Outra coisa, o colega 

Antonio se referiu ao Sul, grande amigo seu, passou o sábado lá junto com ele, e o Renato lhe falou 

que não postou no face, apenas ele comentou. Diz serem coisas que, às vezes, o “cara” vai até ajudar 

lá e o “cara” termina fazendo isso aí. Acha que para “ralar” mais, e aí é política mesmo. Diz ser uma 

coisa que, até acha, nem poderiam trazer aqui, ver isso lá fora, senão isso vai virar um campo de 

batalha, ao invés de Câmara de Vereadores. Diz que “tapa de nojo” de ouvir tanta besteira por 

qualquer coisinha, Deus o livre. Pede ao secretário Jaques que faça o encascalhamento daquela rua, 

e gostaria que o senhor presidente levasse até ele, e ao coordenador “Chico”, da rua que vem do 
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assentamento e sai atrás do CTG, pois dia que chove os carros passam ali e o pessoal reclama. Cita 

ali no Vane Tamiosso, que esteve olhando ontem a quantia de barro que entra no asfalto ali. Frisa 

estar uma anarquia aquela rua ali, e são trezentos ou quatrocentos metros, daria bem para 

encascalhar aquilo ali, tranquilamente. Quer fazer um convite a todos que gostam de esportes, na 

quinta-feira, pela tarde, em Porto Alegre, pela Rede Vivo, se não se engana, será transmitido o jogo 

do Corinthians com o Grêmio. Corrigi dizendo ser no SporTV, onde estará um guri que saiu daqui a 

poucos dias e está atacando no time do Corinthians, filho do amigo Almir e Maria Becker, levando o 

nome do Capão do Cipó, como tem ido até para o exterior jogar, já esteve até na seleção de base. 

Pede que o pessoal olhe, quem gosta de esporte, às cinco horas da tarde, quinta-feira, com certeza 

será um baita jogão. Irá torcer que o Corinthians ganhe, pois o guri é daqui e terão que torcer, embora 

seja gremista.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM (PP): Quer cumprimentar a Mesa Diretora, os colegas vereadores, as 

vereadoras, os munícipes presentes e os ouvintes da 87,9, seu boa noite a todos. Diz ao presidente 

que também quer iniciar complementando, parabenizando a diretoria que foi criada, o CONSEPRO, 

ao Leandro, ao Rogério, que são o presidente e vice e os demais membros da diretoria. Comenta que 

acha que o pontapé foi iniciado, foi dado. Então, acha que é isso, é fazer um trabalho bem feito 

perante a comunidade para ver se haja algum êxito nessa associação que foi criada aqui. Ressalta 

que acha que segurança pública depende de todos. Lamenta que foram convidadas por várias vezes 

e não viu ninguém do Conselho Tutelar na reunião. Diz que o pessoal da Brigada veio três vezes e 

nenhum membro do Conselho Tutelar. Comenta que hoje o município e toda a região têm bastante 

menor infrator, menor dependente, que precisam do Conselho estar presente, atuando junto com a 

comunidade. Então, quer ficar aqui, que não viu ninguém do Conselho aqui, e que acha que Conselho 

é para ajudar e para participar daquilo que for preciso. Comenta que lembra quando era a esposa do 

mesmo e a colega Carini, eram do Conselho, eles trabalhavam, faziam palestras, davam assistência, 

trabalhavam junto com a comunidade. Comenta que no seu pensamento faltou alguém do Conselho 

para fazer parte do CONSEPRO aqui no município. Diz que como a colega falou, para quem quer 

concluir seus estudos aproveitem a oportunidade, curso EJA Ead, encontro duas vezes por mês, início 

em novembro e conclusão em março, valores acessíveis, materiais simples e atualizados. Os 

encontros serão realizados na escola Macedo Beltrão, no Carovi. Mais informações podem falar com 

eles, com a diretora e professora Eliane e com a Carini, o telefone que a colega deixou é dela, e não 

da direção da escola, diz. Então, fica o convite quem quiser voltar a estudar, conclusão do Ensino 

Médio e do Ensino Fundamental conclui junto, em cinco meses de estudo. Comenta que sabe que 

para qualquer serviço que for prestar precisa de estudo. Também quer falar sobre o pedido que o 

colega Antonio fez sobre arrumação da ponte, não é no Passo do Fundinho e sim no Passo do 

Camaquã, pois, Passo do Fundinho pertence a Santiago. Então, o pedido que passaram ao colega é 

arrumação abaixo da ponte do Camaquã, só para o pessoal entender. Quer agradecer pelo trabalho 

que foi feito e concluído na estrada que liga Carovi a Esquina Palmeiros. Diz que sexta-feira falou com 

o secretário que quinta-feira não cruzava ninguém lá, e veio um operador de máquina de Santiago 

porque estavam liberados por causa do feriado que tinha, veio de Santiago, pegaram uma retro e 

foram lá, tiraram o barro na sexta-feira de imediato, ainda pela manhã e a tarde desceram na ponte do 
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Passo do Valo. Então, agradece a Secretaria de Obras, aos seus funcionários que não medem 

esforços na hora que precisam estão prontos para trabalhar para o município. Comenta que hoje não 

adianta o secretário querer fazer algo pelo município, se não tiver o pessoal para trabalhar. Então, 

agradece ao pessoal da Secretaria de Obras pelo excelente trabalho que tem feito pela comunidade. 

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

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

demais colegas vereadores e vereadoras, colegas de prefeitura, secretários que se fazem presentes, 

funcionários dessa Casa, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente deixa o 

agradecimento do Piquete Criado a Campo, em nome do patrão Diego Matos, quer agradecer à 

comunidade cipoense, os laçadores, a secretária de Saúde dona Débora, coordenador do DEMAC 

seu Jair, secretário de Agricultura seu Tiago Tisott, pelo apoio no segundo rodeio de vaca mecânica, 

que ocorreu no último domingo, seu muito obrigado a todos. Comenta que bom que viu o projeto-

sugestão desse vereador na última sessão, de dar um dinheiro extra para o Executivo, para ajudar o 

pessoal que foi atingido. Cita a colega Ionara e diz que não é tão mal a colega Ionara. Cita novamente 

a colega Ionara e também o colega Antonio e diz: “Acho que vocês me amam, porque quando não tô 

na boca de um, tô na boca de outro”. Mas diz que críticas, como diz a amiga Magnólia: “Sou tipo 

massa de pão com bastante fermento, quanto mais bate, mais eu cresço”, e que acha que acha que a 

colega não ouviu a justificativa do porque não votaria no projeto. Comenta que usa muito cálculo, e diz 

que tem alguns veículos que a transferência hoje custa em torno de quatrocentos, quinhentos, 

depende o veículo seiscentos, e alguns veículos diz que vai levar dois a três anos para ter um retorno, 

e talvez o retorno nem venha se o “cara” vender o carro ano que vem. Ressalta novamente que leva 

um ano para vir. Então, diz que por isso que votou contra. Comenta que vê o seguinte, tem que parar 

com esse “paternalismo”, tudo a prefeitura tem que dar, algumas coisas é merecido, mas pessoas que 

moram no município, que ganham seus salários no município, acha que é obrigação do mesmo, ou de 

qualquer munícipe que tem Saúde, estrada e que pode cobrar isso, Agricultura, é pelo menos fazer a 

sua parte. Diz que era essa a justificativa, e diz à colega para prestar mais atenção no que o mesmo 

fala, para depois não vir falar bobagem como a mesma está acostumada a falar. Cita o colega Antonio 

e diz que sobre o vereador, não ouvia as coisas que acontecia na gestão passada, diz que trabalhava 

na prefeitura e via, não ouvia por bastidores, sabia da postura da bancada progressista, como 

funcionário da prefeitura, e diz que entrou no primeiro governo do Froner, em março, no último ano do 

governo do Froner. E que em quatro meses trabalhando, entrou no “banco”. Diz que sabe a postura 

que fazem quando funcionário público não vota nos mesmos, e que com quatro meses de prefeitura, 

no governo do Froner, ficou o quinto e sexto mês “sentado” porque era adversário. Então, diz que isso 

aí quem paga o salário do mesmo, não é prejudicado, mas sim o povo que precisa de um operador, 

esse sim está “pagando o pato”. Diz que naquela época, porque era adversário e, talvez, por ser 

Rosado. Ressalta que hoje ter lado político e opinião própria parece que é ruim. Diz também que 

teriam que rever os conceitos sobre o que o mesmo faz e deixa de fazer, e também que se cada um 

cuidasse um pouco mais do seu trabalho, cita a colega Ionara, diz que melhoraria bastante. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Partido, PMDB: Sobre a feira comenta que não sabe o porquê, e diz que algumas pessoas lhe 
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questionaram o porquê transferir a feira, e ressalta que o orçamento do temporal é esse ano. Fala que 

lhe questionaram esta pergunta, e que talvez seja a favor desta transferência, mas para algumas 

pessoa será que não ficou orçado? Questiona se não está orçado para o ano que vem a feira, e 

ressalta se vai precisar pegar dinheiro do ano que vem para cobrir as despesas deste ano, dizendo 

que não sabe, e comenta que isso não é viável. Ressalta que é complicado. Cita seu colega Antonio, 

que o mesmo pedindo a patrola no Rincão do Entre Rios, fala que é louvável, mas imagina aqui no 

assentamento tem uma entrada com seis produtores, que até agora a “amarelinha” não desceu, ou 

pelo menos até a semana passada não tinha descido, e diz que se queixaram. Comenta que o mesmo 

passou duas ou três vezes, e pergunta e daí? Fala que vem aqui, pede e critica, e o pior de tudo, que 

as coisas que critica, continua acontecendo, e ressalta que esse é o pior, porque no caso motorista, já 

tinha falado nesta Casa, mas continuam fazendo. Diz que quando fala outra coisa, quando pessoas 

que não têm vínculo nenhum com a prefeitura estão trabalhando, e cita o Jolar, que não tem vínculo 

com a prefeitura nenhum, e está trabalhando, e questiona se está errado. Ressalta que o mesmo não 

tem vínculo com a prefeitura, que o mesmo é terceirizado, empregado em uma empresa terceirizada, 

e está trabalhando. Pergunta se é quem está é errado, se acontece alguma coisa, quem irá pagar a 

conta, não é a prefeitura? Comenta que este tipo de coisa, que vem “batendo”, vem falando, e o 

Executivo não toma iniciativa nenhuma. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Cita seu colega Tiago, e pergunta se o 

mesmo leu tal Projeto “Emplaque Capão do Cipó”, que os carros eram acima de vinte mil reais, e 

aquelas pessoas que têm carro no Capão do Cipó, que trabalham aqui, e ainda têm os carros que são 

emplacados em outras cidades, fala é um incentivo, porque os daqui do Capão do Cipó mesmo já 

vêm automaticamente para o Capão do Cipó. E comenta que era só para ressaltar que eram os carros 

com valor do IPVA bem alto. Comenta que teve hoje na Secretaria de Educação, falando com o seu 

Jair Kappann, pedindo ao mesmo, como o mesmo agora é diretor de trânsito do Capão do Cipó, para 

colocar algumas placas sinalizando, indicando as comunidades, que quem não tem GPS tem que ficar 

perguntando nas estradas, nas esquinas. Então, pediu para que colocasse essas placas no CTG de 

Areias, no antigo CTG de Areias, que indique aquelas comunidade, como Rincão dos Vargas, 

Inhacapetum, e lá para cá do Mário, indicando o Inhacapetum, e outras localidades, que seja 

necessário. Fala que o pessoal, às vezes, vem de noite, e diz que temos bastante moradores aqui que 

têm parente longe, vêm de noite e vão “bater em Santiago”, porque não temos uma placa indicando 

nossas comunidades. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Deseja mais uma vez uma boa recuperação ao seu Pedro 

Zucolotto, a toda sua família que está em casa, chegou hoje à tarde, e que, graças a Deus, se salvou, 

e todo mundo sabe o que o mesmo passou e sua família. Fala que o mesmo está se recuperando 

agora na sua casa. Parabeniza a todos os membros do Consepro, que conseguiram formar o 

Consepro, terça-feira passada, aqui na Câmara de Vereadores, e diz que sabemos da importância, e 

tem certeza que agora, a partir da formação do Consepro, a comunidade pode esperar daqui alguns 

dias, se Deus quiser, terá as câmeras tão sonhadas no nosso município. Cita o Dilcione que falou aqui 

antes, e que lhe cobraram também, das placas, e diz que, inclusive, quem passa no trevo não sabe se 

realmente entra para o nosso município do Capão do Cipó, ou não. Pede para o nosso Executivo, 
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algo tão insignificante, e acredita que custa barato fazer uma placa para indicar o município do Capão 

do Cipó, como outras localidades. Cita a colega Carini, e que lhe indigna muito porque tem uma 

família que perdeu tudo o que tinha neste temporal. Comenta que na tribuna passada, e cita seus 

colegas, como colega “Miro” que falou aqui, para ir à Assistência, se inscrevam, o pessoal está 

pedindo, a Secretaria está pedindo para que vá à Assistência e se inscrevam, quem não recebeu 

material ainda, que estão inscrevendo. Fala que pessoas foram lá no mesmo dia, da terça-feira 

anterior, teve gente que foi se inscrever lá, e disseram que encerrou e não estão inscrevendo mais, e 

uma moradora foi lá e disseram: “Vai pedir para o teu veinho que tu votou”! Ressalta que é um 

desaforo, e a que ponto chega uma coisa dessas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Se associa a 

moção que o colega pediu a família do Ronei Viana e da Rosane, que Deus continue confortando o 

coração daquela família, que o Ronei perdeu o seu pai. Comenta também sobre o que a colega Ionara 

falou, que votaram contra, e ressalta que é a favor, citando sua colega Ionara, desde que acha que é 

um dever e obrigação de qualquer CC e funcionário público, principalmente, e fala o que não é favor é 

ter que recompensar para colocar placa no município. Ressalta que pelo amor de Deus, CC ganhando 

do nosso município, e diz que não é contra nenhum funcionário público, mas funcionários com 

salários maravilhosos no nosso município, ter também que pagar para emplacar, e diz que se vocês 

olhar na frente da prefeitura, quando os carros estão, contem quantos são emplacados no Capão do 

Cipó. Fala que não está aqui para criticar, mas é a grande verdade, os salários maiores do nosso 

município, em Santiago ou em outros municípios. Acha que tem que ter uma conscientização dos CCs 

e dos funcionários, pelo menos honrar o salário que ganham, com a placa do seu carro. Deseja uma 

ótima recuperação para o seu Pedro, que Deus continue abençoando, que graças a Deus foi um 

milagre do seu Pedro, e diz que bom que o mesmo já está em casa, citando seu colega Jairo, pois a 

mesma não sabia que ele já estava. Convida a todos para a reunião, às vinte horas, ali no sindicato, 

do Conselho de Segurança, hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO 

GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Pede para o secretário Jaques que faça um reparo na 

estrada que vai para o Entre Rios, e cita seu colega Antonio que deve ter visto, porque passa ali, e 

está horrível. Comenta que foi para lá no sábado, e Deus o livre, sai de um buraco e cai no outro, 

assim como nos assentamentos, que tem lugar péssimo que não dá para andar. E pede para que faça 

uma raspada e tape aqueles buracos, pois vem mais chuva e vai abrir, mas na verdade, que seja 

feito. Pede ao Executivo que “dê pressão” neste pessoal que mexe com a antena da RSB, pois é 

muita reclamação, quantos dias já, e principalmente, o pessoal mais idoso que gosta da RBS, e feito 

várias reclamações e não é feito praticamente nada. Pede ao coordenador Luciano, que se encontra 

presente hoje aqui, que peça ao pessoal da limpeza do campo de futebol que está mais para um 

campo de refugiado do que de esportes. Fala que é uma vergonha aquele matagal, o mesmo foi lá 

olhar hoje, e parece que começaram a roçar dentro do campo, mas na lateral não dá para olhar 

aquela “fiasqueira”. Comenta que o viu e se lembrou, seria uma boa ir lá e passar, tem trator, tem 

roçadeira, e se não tem roçadeira, que coloque uma corrente, mas que faça aquela roçada. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de 

Partido, PP: Comenta que acha engraçado aqui nesta Tribuna, que o que vale para um, não vale 
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para os outros. Cita seu colega Luiz Ozório, quando falaram coisas contra os colegas aqui, o mesmo 

se pronunciou, e diz que tinham falado só porcarias. Cita seu colega Tiago, que aqui falou somente 

para os colegas aqui, e o mesmo não falou nada, simplesmente aplaudiu lá na tribuna. Ressalta que 

acha que o que é para um, é para todos, porque vê que para um lado pesa, e para outro não, assim 

como outros também, porque bobagem, como o colega disse aqui, e fala que se for para estarem 

brincando entre colegas aqui, não é nem para se eleger. Acha que têm que trabalhar pelo povo e por 

Capão do Cipó, mostrar o que vieram fazer nesta Tribuna, fazer a diferença, se no passado brigaram, 

não podem seguir este exemplo. Ressalta que foram eleitos pelo povo, e o povo quer algo mais, não 

somente vir aqui para bater e o outro rebater nesta Tribuna. Diz que fica seu repúdio aqui, por que 

acha que o que vale para um, vale para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Afirma que vai visitar a Fernanda sim, e cita a 

vereadora Carini, pois é uma pessoa que conhece ela, e admira muito ela, e que irá fazer uma visita 

para ela amanhã, e vão ajudar naquilo que for preciso. Ressalta que estão ajudando as pessoas mais 

necessitadas, que nem a Defesa Civil sempre faz em Santiago, e diz que até hoje a Defesa Civil não 

mandou nada para cá, ainda. Comenta sobre a questão do Banrisul, que acha que é uma politicagem 

do Algeu Disconzi, o Banrisul continua do mesmo jeito, e ressalta que isso é política para início de 

governo Sartori, isso nós já podemos saber. Comenta que no Carovi colocaram um postinho 

avançado, e dificilmente vai funcionar, concordando com o que o Jairo falou aqui. Fala sobre a 

questão da RBS, e diz que já foram enviadas imensas ligações, mas até hoje nada feito, isso sempre 

foi problema, não é agora no governo Froner que a RBS está com problemas, e ressalta que sempre 

teve problema aqui. Comenta sobre a postura do Partido Progressista, que o colega Tiago falou, tem 

uma postura muito grande o Partido Progressista, que colocou cinco belos vereadores nesta Casa, e 

se Deus quiser, quase colocou seis. Ressalta que esta é a postura do Partido Progressista no Capão 

do Cipó, e diz que o povo sabe em quem votar, elegeu cinco vereadores para a Câmara Municipal do 

Cipó. Ressaltando que esta é a postura do Partido Progressista. Fala sobre a questão, que talvez, e 

cita o vereador Tiago, falou sobre o “banco”, que o perseguem, que isso ou aquilo, e pergunta por que 

o governo passado perseguiu tanto o Henrique Nascimento e a Débora Nascimento, e que falar isso o 

mesmo não fala, pois era mesmo que “mala de louco” o Henrique e a Débora, de um lado para outro, 

de um lado para outro. Ressalta que tem que colocar as coisas. Comenta que quando se fala aqui que 

não se pode discutir, isso ou aquilo, fala que não o provocou aqui no discurso, diz que simplesmente 

discursou com a colega Ionara, e que aí puxou o nome do mesmo, e ressalta que estava 

simplesmente o respeitando, e como sempre lhe respeita, mas fala que tem de responder, pois não 

pode ficar calado, porque tem os seus eleitores, tem o seu partido que o cobra, justamente. Fala 

sobre a questão do Camaquã, agradecendo ao colega “Miro”, fala que errou ao frisar as questões, 

comenta que o governo está trabalhando sim, as secretarias estão muito bem, muito bem 

coordenadas, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Obras, e fala que 

sabemos que o tempo está chovendo, o tempo está causando problemas nas estradas, estão 

patrolando, e vão continuar patrolando, vão fazer o melhor nas estradas do município. 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 Comissão de Orçamentos e 
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Finanças, para audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, dia 24 de outubro, às 

09h30min, na Câmara de Vereadores. OFÍCIO OF. 068/2017, da Secretaria de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo, solicitando empréstimo Plenário, dia 16 de outubro, às 13h30min, para reunião 

com os universitários. OF. 025/2017, do PDT, solicitando empréstimo Plenário, dia 17 de outubro, às 

20h00min, para reunião do partido. OF. 0149/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 

034/2017. PROJETO DE LEI 034/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2017”. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 009/2017, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. OF. S/Nº/2017, da 

Secretaria de Saúde, solicitando doação para o evento Outubro Rosa 2017, que será realizado dia 25 

de outubro, na Praça Central. MOÇÃO DE PESAR 023/2017, dos vereadores aos familiares de João 

Batista Fernandes. MOÇÃO DE PESAR 024/2017, dos vereadores aos familiares de José Gabriel 

Rodrigues. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 

023/2017, dos vereadores aos familiares de João Batista Fernandes, aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 024/2017, dos vereadores aos familiares de José Gabriel Rodrigues, aprovada 

por unanimidade. Após o senhor presidente explica sobre o motivo de se votar hoje o Projeto de 

Resolução de Mesa 009/2017 e o Projeto de Lei 034/2017, e pede aos membros da Comissão de 

Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal (em 

separado) sobre os mesmos, sendo que ambas foram favoráveis de irem à votação. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 009/2017, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 034/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 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 24/10/2017, 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, 17 de outubro de 2017. 

 

 

 


