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                                           ATA N° 43 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 42/2017, da Sessão Ordinária do dia 17/10/2017, 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 ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Saúda o 

senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, secretários municipais, assessores do 

deputado Bianchini que sempre estão aqui visitando, saúda os servidores dessa Casa, o jurídico. Fala 

que fica feliz quando alguém lá do Entre Rios vem também junto ajudar representar a comunidade, 

por isso agradece a presença do jovem Bruno Brum, que veio do Entre Rios prestigiar a sessão da 

Câmara de Vereadores. Diz que essa semana que passou, mais uma vez ficou comovido pelo 

temporal que veio acontecer novamente no município e dessa vez atingiu a comunidade de Entre 

Rios, onde simplesmente uma casa de uma pessoa, com a esposa grávida, arrancou inteira. Foi triste 

quando viu que perderam tudo, mas graças a Assistência Social está providenciando e eles estão se 

hospedando na casa da mãe dele. Pede a Deus que revogue e que não venha mais acontecer esses 

ventos furiosos no município, que tanto entristece cada vez que já começa se preparar para vir chuva 

já causa preocupação, nervosismo e tristeza, mas com fé em Deus que não virá mais no município. 

Também ontem diz que fez uma visita a Assistente Social do município e solicitou para que ela 

encaminhasse, o mais breve possível, a distribuição de uma cesta básica para as pessoas que foram 

atingidas principalmente aqui nos Assentamentos, as pessoas que estão lidando com a bacia leiteira, 

estão tirando para jogar fora porque não tem luz, porque a luz aqui em Capão do Cipó é somente a 

luz de Deus, porque a RGE é pior que a AES Sul. Fala que até gostaria que a secretária enviasse um 

ofício para que eles respondessem o tamanho do estrago ou que viessem na Câmara de Vereadores 

conversar com todos aqui e a comunidade, porque não dá mais para aguentar. Então, amanhã já vai 

fazer oito dias que o Entre Rios não tem luz elétrica, é lamentável sem luz elétrica e agradece ao 

coordenador do DEMAC, o Jair, que está fazendo o possível para atender as comunidades. No dia de 

ontem o quartel ficou o dia inteiro lá abastecendo o poço artesiano, tambem está sendo hoje colocado 

no Assentamento Nova Esperança o caminhão também da rede de água, que faz o transporte da rede 

de água, foi lá na dona Madalena também já está pronto e amanhã segue trabalhando. Diz saber do 

desespero das pessoas, é triste quando não se tem luz, não se tem água, as famílias se desesperam 

mesmo e principalmente quem perde suas casas. Fala que também solicitou a Assistência Social que 

encaminhasse, o mais breve possível, a distribuição dessas folhas de brazilite, pois não pode existir 
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tanta burocracia ou o Tribunal de Contas será que vai apontar uma desgraça dessas que aconteceu 

no município. Por isso, pede encarecidamente lá no Entre Rios ainda tem casas enlonadas, é 

lamentável. Cita que o senhor Jorge Felício da Silva precisa lá de nove folhas de brazilite, vai chover 

de novo, então até não iria falar, mas andou comentando com os colegas e até se emocionou muito 

quando sente isso aí, os seres humanos, as famílias sofrendo e não poder ajudar, não tendo 

condições financeiras até mesmo como vereador para ajudar as pessoas. Fala que é triste quando 

você entra dentro de casa e vê tudo perdido, tudo molhado, é de doer no coração. Então, diz esperar 

que a partir de amanhã o Executivo faça, o mais breve possível, a distribuição dessas folhas de 

brazilite e essas cestas básicas. Fala que vão comprar, foi aprovado o recurso a semana passada, na 

última terça que passou, nessa Casa. Diz sentir muito, pois é lamentável, diz novamente estar 

entristecido quando teve que vir aqui nessa Tribuna até mesmo pedir para seu governo que agilizasse 

o mais breve possível. Seu muito obrigado e 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, secretários, assessores do deputado 

Bianchini, público que se faz presente, seu boa noite a todos, e os ouvintes da 87.9. Fala que é como 

o colega Antonio antecedeu e falou, é triste o município passar de novo por esse temporal, mas no 

fundo ainda tem que agradecer que não teve ferido, nenhuma pessoa ferida, mas é muito triste. 

Gostaria de perguntar onde está o representante do município da Defesa Civil, porque nesse 

momento que passaram por dois temporais, acha que é dever e obrigação de quem é representante 

do município da Defesa Civil, andar andando, visitando e vistoriando para tentar agilizar. Fala que não 

é de falar de passado, e que não gosta de vir aqui falar de coisas passadas, mas na Gestão passada 

comenta que lembra muito bem, que seu Alcides viajou e o Anselmo, que era vice-prefeito na época, 

deu aquele “canetaço”, de comprar aquelas folhas para cobrir as residências que estavam todas 

descobertas e, infelizmente, teve denúncias. Hoje, com certeza, que o prefeito Osvaldo Froner, diz ser 

oposição, mas jamais iriam denunciar uma coisa que é para beneficiar o povo, sendo legal jamais irão 

denunciar, que possam agilizar, bem como o colega Antonio falou, a preocupação é que vai chover, 

está marcando chuva. Diz ao colega Antonio que não é só lá que tem enlonado, são vários lugares do 

município que tem residências com lonas, o Carovi o colega “Miro” sabe que tem várias pessoas que 

estão faltando, assim como o Progresso e os Assentamentos. Ao Jair, diz que o que tem para falar 

fala, mas quer o agradecer de ter atendido naquele dia, onde foi pedido para levar água e levou. 

Então, seu muito obrigado, mesmo sabendo que é teu dever e obrigação, mas muitos nem atendem 

telefone, tu atendeu e prontamente levou. Gostaria de sugerir que quando, se Deus quiser que não 

aconteça mais temporal, mas se vir a acontecer, que levem água nos acamados. Cita que, realmente, 

pediu ao Jair e ele sabe a necessidade daquele pessoal lá, aquela pessoa doente, naquela cama, e tu 

levastes. Então, seu muito obrigado, continue trabalhando dessa forma. Fala que tambem não pode 

deixar de falar sobre a audiência pública que foi dia de hoje, aqui na Câmara, que foi muito bom os 

colegas que estavam aqui, o Juliano veio novamente explicar tudo e onde ficou feliz quando 

perguntou para ele como está a parte financeira e ele disse: “olha Carini, vamos fechar todas as 

contas, está tudo sob controle. Não estamos com dificuldades para fechar os gastos deste ano”, 

aonde perguntou da Saúde e ele disse que quinze por cento tem para gastar, mas sempre foi gasto 
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mais, quinze geralmente vai com folha de pagamento, aonde quando sua pessoa era secretária, e 

depois que passou e chegou nessa Casa, foi muito criticada nas redes sociais, e hoje de manhã 

perguntava para o Juliano ali, quanto que está sendo gasto, e ele disse que a mesma coisa. Então, 

nada melhor que um dia após o outro, é fácil a gente criticar, jamais irá criticar, pois sabe o quanto 

uma Saúde gasta, só que sempre foi gasto quinze por cento em folha de pagamento, que pode se 

gastar de quinze a mais. Então, é só para os ouvintes ficarem sabendo. Também quer convidar a 

todas as mulheres para amanhã o evento do Outubro Rosa, na praça, e as mulheres que não fizeram 

mamografia que procurem as gurias do Posto de Saúde, o preventivo também para manter em dia, 

porque se não se cuidarem quem vai cuidar da sua saúde. Fala que não pode deixar de falar que, 

como gestores, têm de ser incentivadores das empresas que vêm trabalhar no município, porque ficou 

chateada de denunciarem uma pessoa que veio trabalhar no município, com sua família para 

sustentar, ali tendo que recorrer a outros meios por denúncias, meu Deus do céu, vamos incentivar, 

ser conscientes que precisam das empresas chegando ao município, que todos precisam do 

comércio. Seu muito obrigado e volta no 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, secretários, Tiago Tisott, coordenador do 

DEMAC, “Cavalinho” coordenador de oficinas, funcionários públicos, o Peralta, a Tati, seu amigo ali 

representando o Bianchini, funcionários dessa Casa, e ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. 

Dia primeiro de outubro desse mês que está ocorrendo ainda, diz que sofreu mais esse temporal no 

município e agora novamente mais uma vez sendo atingindo pessoas da comunidade. Fala que sabe 

o quanto é difícil nesse momento, é todo “mundo” se ajudando, as pessoas ligam para o vereador e o 

vereador tem que tomar alguma providência, porque, como representante do povo, sabe que não é 

fácil as coisas. Diz que conversando com a secretária de Assistência Social, com prefeito, o vice-

prefeito e todos os funcionários públicos do município, eles estão fazendo um belo trabalho, estão 

tentando resolver os problemas da comunidade, não faz quinze dias que tinham sofrido, agora 

novamente esse temporal, não chegou terminar um veio o outro. Então, por isso sabe que é bastante 

corrido, aqui está o coordenador do DEMAC, a quantia de pessoas que ficou sem água no município, 

novamente mais uma caixa de água caiu no município. Então, ele está fazendo um trabalho, 

juntamente com sua equipe, exemplar no município, porque não é fácil, andando pelo município e 

ajudando as pessoas que foram atingidas pelo temporal, é toda hora o caminhão levando água, 

levando cano, reformando cano, enfim a sua equipe Jair está de parabéns. Diz ter estado presente, no 

dia de hoje, ali no gabinete conversando com o Jaques, ele realmente, diz à colega Carini, é o 

representante da Defesa Civil do município, aonde diz ter cobrado dele e ele lhe mostrou todos os 

processos, de todos os ofícios e pedidos de ajuda ao governo, enfim aonde decretou estado de 

emergência para o município para que o governo ajude, o estado, os deputados. Enfim, tem que se 

ajudar, tem que se dar as mãos, só um passarinho não faz verão, então por isso tem que se unirem, 

se dar as mãos e tentar resolver esse problema do município. Sobre as telhas fala que acredita que 

talvez amanhã chegue. A vereadora Ionara Ferreira faz um aparte: diz que já chegou. O vereador 

torna à palavra e diz que se já chegou, então a partir de amanhã vai pedir que a secretário 
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providencie para todas as pessoas que foram atingidas no município, lá nos Palharini, nos 

Assentamentos, Carovi, Passo do Tibúrcio, sede do município, interior, Palmeiros, tem que ser 

atendido todas as pessoas que realmente vão precisar de brazilite, porque tem muitas pessoas que 

não têm condições de comprar, e o município tem o dever, de uma forma ou de outra, de ajudar essas 

pessoas carentes no município. Diz que sabe que no dia do temporal todos se ajudaram, uns foram 

ligando para os outros, um foi resolvendo, uma retro para o Tiago Tisott para tirar galhos das 

estradas. Sabe que quando chega nesse ponto tem de se dar as mãos e se ajudar, porque se sabe 

que isso vem de Deus, mas tem que se erguer a cabeça e seguir o barco para frente e tocar o 

município, esse é um dever e uma obrigação, e sempre que precisarem de sua pessoa vai estar 

disponível, não interessa a hora, sempre estará aí para ajudar o povo. Diz que está aí para isso, é 

esse seu dever e obrigação de ajudar a comunidade. Seu muito obrigado até terça feira que vem. 

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, a sua colega vereadora, seus colegas vereadores, os secretários que se encontram 

presentes, os coordenadores, os assessores do Deputado Bianchini, e os demais que os estão 

prestigiando. Diz que não tem como começar falando sobre o temporal, e infelizmente o nosso 

município foi atingido de novo, e fala que não foi só o nosso município, toda região foi atingida. 

Comenta sobre a RGE, e fala que entendem um pouco que foram muitos estragos, mas que lembra 

uma vez que teve temporal, foi contratada outra equipe, e que até comentou com os mesmos, que 

encontrou a equipe e comentou de outros estados pedirem ajuda, e os mesmo lhe falaram que foi 

terceirizado, e diz que acha que agora no momento deviam ter feito isso, porque tem casas que 

infelizmente é a chave, e alguns fios enrolados que faz oito dias que estão sem luz. Ressalta que os 

mesmos dizem não é passado a eles, que conversando com o pessoal da equipe, a gente não pode 

ocupar só o pessoal daqui, e fala que os de lá passam informação errada a eles. Comenta que hoje 

ligou para ouvidoria de lá, e que falou com ele, falou bastante, e de repente não és tu que tem que 

estar ouvindo, mas se não é, pede que passe para quem tem que ouvir, se tais puderem falar, que 

venham até Capão do Cipó, até a Câmara, e diz que comentou de se ouvir a RGE, porque todo 

mundo está descontente. Fala que tem pessoas ligando chorando, pois estão colocando o leite fora, 

pessoas com o freezer cheio de carne, também desesperadas, e que a gente sabe, a gente que está 

aqui, ficamos uns dias sem luz, mas o pessoal do interior é o mais atingido, e sabemos disso. Cita 

essas equipes que encontra: “ah, mas não é com nós, o caminhão não está vindo”, ressalta que eles 

falaram o seguinte: “se alguém ligar, falar realmente o que está acontecendo”. Diz que tem ligações 

falando que tem postes e fios caídos, e os mesmos chegam à residência e não é isso, falam isso para 

que cheguem mais rápido, e isso atrapalha o serviço. Comenta que como eles não tinham equipes de 

caminhão, tem residências que eles não estão indo. Fala que, às vezes, é pouca coisa, até a 

camionetinha deles pode fazer. Diz que foi isso que comentou com as três equipes da RGE Sul, indo 

para Santiago, e fala que até levou uns recados do Rincão dos Palharini, onde tinha um fio solto lá, e 

tinham ligado à rede. Ressalta que pediu para todos com esse temporal, os vizinhos, quem puder, vá 

pedir ajuda ou ajudar o seu vizinho, ou até mesmo trazer informação até aqui a cidade, pois, às vezes, 

no interior as pessoas não sabem, principalmente agora, que nós estávamos sem sinal. Diz que tem 
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muitos que não foram ajudados, e tem certeza que é porque não tinha sinal de telefone, e as pessoas 

não sabiam a quem recorrer e era noite, e fala que muitos até saíram à noite, mesmo sendo perigoso, 

saíram para socorrer. Ressalta que temos que dar as mãos, e fala que a mesma foi a sua casinha 

popular, porque recebeu várias ligações, e graças a Deus conseguiu telha, e agradece a dona Mara, e 

o Marcos que doaram as telhas. Fala novamente que doaram para as casinhas, e que podiam ir lá 

pegar, o pessoal da água e caminhão que foi lá e carregou as telhas, trouxeram até ali, e foi 

distribuído, o pessoal que ajudou, que era uma equipe da prefeitura, que estavam o pessoal do 

DEMAC e os operários juntos, o Alessandro, filho do João e mais um amigo dele, que também cobriu 

a casa dele, e ajudou a cobrir outras casas. Ressalta que essas pessoas ainda bem que se ajudam, e 

pedindo para todas as pessoas ajudar, são vizinhos, ajudem uns aos outros, principalmente, naquelas 

casinhas populares, fala que tem várias mulheres esperando sozinha, que ficam desesperadas, e 

pede para procurar ajudar, para poder amenizar. Fala que, graças a Deus, não aconteceu nada de tão 

grave, nada de grave com as pessoas, mais prejuízo. Comenta que quer falar sobre o Outubro Rosa, 

que é amanhã, dia vinte e cinco, as três e trinta na praça, como já citou a colega Carini, fala que terá 

exames de mama, vai ter testes rápidos, brincadeiras, várias atividades para as mulheres vir a tal. 

Fala pela secretária da Assistência Social, que pediu para avisar, que agora a tarde chegou os brasilit, 

para as pessoas que já estão encaminhados, vão providenciar, e muitos ir até ali também, quem 

estiver precisando, para fazer a distribuição. Se despede, e fala 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 honram com suas presenças, 

aos assessores do deputado Bianchini, e a todos os ouvintes da 87.0. Começando por um assunto 

que foi pauta: o temporal da última quarta-feira, dos quais diz ficar triste, novamente o município 

atingido, mas ficamos felizes que nenhuma pessoa foi lastimada ou teve problemas de saúde. Pede 

ao Executivo que tome providências, o mais breve possível, para atender essas pessoas, porque 

esperar a Defesa Civil do governo do estado, de outros órgãos, é bastante complicado, e que tem 

visto aí. Diz ao Presidente, já que foi passado na terça-feira aqui pela Casa, e todos os vereadores 

votaram a favor, pode se fazer novamente uma Resolução de Mesa e passar mais recursos, porque 

tem dinheiro sobrando aí, e atender essa comunidade cipoense que precisa de alimento, de material 

de construção, precisa de brazilite. Fala que até achou que foi muito pouco recurso que saiu da 

Câmara, dez mil reais, e questiona o que é que dá dez mil reais, teria de ter sido uns trinta mil reais, 

porque quando chegar esse material aí quem é que vai esperar, chovendo toda semana, o pessoal 

precisa cobrir suas casas, e o vendaval passado quando levaram uns brazilite numa determinada 

residência lá, a pessoa já tinha coberto sua casa, arrumou com um e com outro e cobriu a sua casa, 

quando chegaram para entregar lá, disseram: “mas a tua casa está coberta”, e não deixaram as telhas 

para a próxima lá, e ela não pode pagar os vizinhos lá porque não deixaram, sendo que ela arrumou 

emprestado e tinha que dar para ela pagar as pessoas, e não deram porque estava coberta a casa, 

mas como é que ela ia fazer, já tinha tomado mais chuva, pois no noutro dia de noite choveu de novo, 

e como tu vai deixar a casa descoberta, tu tem que providenciar, o “cara” sai desesperado no outro 

dia procurando recurso para cobrir sua casa. Então, diz que tem que passar, tem que sair um recurso 

se a prefeitura não tem, aqui na Câmara se faz, contenção de gastos aqui tem, todo ano sobra 
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bastante dinheiro, graças a Deus, e tem condições de auxiliar o povo cipoense. Fala ao Presidente 

para repassar recursos para cobrir todas as casas, para dar alimento para povo, até inclusive para o 

abastecimento de água de Capão do Cipó, para ajudar nas caixas de água que caíram. Acha que tem 

condições sim a Câmara de Vereadores de auxiliar. E dizer mais, falou a Carini aqui e já tinha falado 

depois do outro temporal, lá ninguém vai denunciar se comprarem material do “Tigre” ali, no outro dia, 

ou se mandarem comprar o quanto antes, porque o povo precisa e não vão fazer como fizeram o 

outro dia lá que deu o temporal, o Pinheiro mandou comprar e já saiu alguém do Ministério Público, na 

mesma hora para denunciar lá. Fala é “brincadeira” isso e que não vão fazer, não é de sua índole sair 

denunciar coisas para prejudicar o povo, sendo que o povo está necessitando. Cita que está aqui seu 

Irineu que para ajudar no combate do mosquito da dengue, a Secretaria do Meio Ambiente tem 

sementes da crotalárias, foram plantadas, logo logo vão estar distribuindo na praça mais de três mil 

mudas da semente de crotalárias, que já está grande, e logo estarão distribuindo, indo nas escolas 

distribuir as sementes, para cada aluno levar para suas casas. Cita que o seu Irineu e mais uns 

colegas, plantaram em toda a avenida crotalárias e colocaram a taquarinha marcando, pois 

arrancaram quase tudo pessoal, isso aí é “brincadeira”, e vão pedir a esse pessoal que se 

conscientizem, porque é a saúde do povo e esse pessoal de certo está esperando que esse mosquito 

vá e morda eles. Diz que temos que ter consciência do que estamos fazendo, e estão esperando que 

peguem é eles, porque temos consciência do que querem para o povo. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa.  VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, assessores do Bianchini, coordenadores presentes e secretárias, 

seu boa noite a todos. Começa falando sobre a RGE e diz ser um fiasco, de tanto que vem 

acontecendo, até parece uma brincadeira o que estão fazendo, o pessoal perdendo tudo, já estava no 

“finalzinho”, quem tinha alguma coisa que aproveitava, hoje a tarde já não dava mais. Vendo no 

assentamento, é uma “clamação medonha” onde alguém pede caixa d’água, diz que pede ao 

secretário Jaques, principalmente, que é pedido bastante coisa a ele, e tem pessoas reclamando que 

ele diz que não tem nada para dar. Diz que o mesmo deveria chegar mais calmo, já diz que teve e 

não sabe o porquê, mas “pegou no pé” de alguém deve ser, mas que não faça isso agora porque 

ninguém quer passar pelo que estão passando. Diz também que a firma não dá mais, se o prefeito 

não tomar uma atitude, no caso os vereadores junto com ele, e sair fazer alguma coisa nos escritórios 

deles, nem que fosse acampar lá junto. Diz que ofício não adianta e nem ligação não adianta mais. 

Cita que no assentamento 14 de Julho tem uma chave caída, os “caras” passam na frente e não 

arrumam. Diz que ligou para eles e perguntam até que horas o “cara” vai dormir, mas vir solucionar o 

problema, eles não vêm. Disse que pediu e mandou ir à Câmara que iriam se informar, deu sua 

residência, disse que poderia chegar, deu número e tudo para chegar, e que levaria aonde tem 

problema, mas não, eles vêm e não acham. Então, é brincadeira, faz quinze dias quase que estão 

sem luz, até onde dizem tem um fio caído e uma chave desligada que passaram hoje para o mesmo. 

Comenta que não é problema tão grave que deu, ressalta que é grave, mas não tão grave, porque 

não tem poste caído e não tem nada. Questiona como que a luz está chegando normal na cidade, e 

no interior tem mínima coisa. Diz que o prefeito vai ter que tomar uma atitude sim e ir aos escritórios 

deles fazer essas cobranças, se não vai, fica nessa aí. Comenta na sessão passada sobre o jogo que 
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queria tanto ter olhado na “quinta”, mas não deu por causa do temporal, mas para nós foi uma grande 

satisfação, diz que perderam, Grêmio perdeu claro, mas perdeu para um guri que era daqui, do 

Corinthians, o qual o guri se destacou pegando quatro pênaltis. Deixa o convite para amanhã, às 

quatro horas da tarde, pela TVE, se não se engana, o qual estará jogando contra o Vitória, da Bahia. 

Diz que está se destacando, depois do jogo a imprensa “deu em cima”, porque ele já não tinha 

assinado o contrato dele como profissional. É um guri que está levando o nome de Capão do Cipó por 

onde está passando. Então, diz que isso o pessoal tem que olhar também com carinho, divulgar, 

porque é muito importante para todos e para a família dele. Diz que a família dele está toda de 

parabéns. Pede ao secretário Jaques também, que não se faz presente, mas se o presidente ou 

colega Antonio, líder de governo, levar até ele, que faça o patrolamento da estrada que vai do Passo 

da Areia até a Cardinal, tem lugares que está horrível, não tem como passar lá perto da Cardinal, que 

estiveram olhando. Então, pede que façam aquele patrolamento. Diz voltar no seu tempo de liderança. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

Quer cumprimentar a Mesa Diretora, aos colegas vereadores, vereadoras, aos assessores do 

Deputado Bianchini, aos secretários, coordenadores, a comunidade que assiste hoje, ouvintes da 

87,9, seu boa noite a todos. Começa hoje pedindo patrolamento na estrada que desce no Capão da 

Batalha, porque o pessoal está iniciando a colheita do trigo e aquela estrada não foi patrolada ainda. 

Então, pede a Secretaria de Obras que faça o patrolamento, já na cruzada dê uma plainada no bueiro 

que foi colocado ali perto, adiante da propriedade do Beto Dani, porque começou a levantar, porque 

foi colocado a pouco aquele bueiro e está cedendo, começa cruzar os caminhões carregados. Então, 

secretário de Obras faça o patrolamento dessa estrada. Quer agradecer ao coordenador do DEMAC, 

amigo Jair, e toda a comunidade que se empenhou para que aquele gerador do Exército fosse colocar 

água nos poços artesianos, corrige dizendo que foi para colocar gerador nas bombas para abastecer 

os poços artesianos. Comenta que domingo estiveram no Carovi, e agradece ao Sargento Regis e 

Cabo Freitas que estiveram prestando aquele bom trabalho para a comunidade, a comunidade 

agradece, porque uma comunidade sem luz, ressalta que sem até passa dois ou três dias passa, mas 

sem água não passa. Diz que estão entrando no sexto dia sem luz, muitas regiões, no Carovi mesmo 

ainda tem partes sem luz, sem água, e diz que é complicado. Comenta que vendo o trabalho do 

pessoal da RGE, diz que tem muito o que esperar, vendo a equipe lá no Carovi, seis homens para 

trocar três postes, tinha seis homens para trocar os postes e mais dois para ligar os fios de luz, então 

a previsão e desânimo é grande. Vendo a comunidade que está totalmente destruída pelo temporal, 

sabe que o pessoal cansa, é complicado, mas hoje tem maquinário para tudo, hoje muito pouco se 

coloca a mão na massa, porque tem caminhão para abrir buraco, tem guincho para erguer os postes e 

o dia inteiro domingo trocaram três postes no Carovi, foi duas equipes e trocaram seis postes. Então, 

diz que a previsão que podem esperar é muito pouca. Diz que recebeu a notícia do coordenador do 

DEMAC que chegou um gerador para o município, e que estava mais que na hora, pois, o município 

com o potencial que tem de arrecadação, estava na hora de trazer um gerador, de comprar até mais 

de um, porque é visto que os temporais estão cada vez mais frequentes. Comenta que está 

apavorado com a demora para comprar as folhas de brasilit para atender a população. Também fica 

aqui, diz que fazem o que podem, mas o que depende da administração, os mesmos não podem 
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responder. Diz que a comunidade cobra, e ressalta que não está aqui para “tapar o sol com peneira”. 

Então, a comunidade cobra e veja a demora da administração para dar a solução. Acha que no outro 

dia já era para estar uma equipe em cada lugar do município fazendo os levantamentos e já de 

imediato comprando as telhas, porque ninguém quer ficar, se fosse a sua casa, de maneira alguma 

vai querer deixar descoberta. Diz ter certeza que ninguém quer deixar suas casas descobertas. Diz 

que a maioria já compraram suas telhas, já cobriram suas casas e quer ver como que vão fazer. 

Então, diz que a parte que podem fazer eles fazem, mas o que parte da administração pertence a 

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

Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor 

presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem presentes, assessoria 

do Deputado Bianchini mais uma vez acompanhando, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. 

Começa então falando, primeiramente mais um temporal, graças a Deus não houve nenhuma vítima, 

só bens materiais, apesar que é triste ver gente perder tudo o que tinha. E mais uma vez mostrou, 

como os colegas já falaram, a desorganização da RGE, tem gente que emendou uma tormenta, um 

temporal na outro sem luz, e o pior é a água, que este é o principal fator que preocupa o mesmo no 

município. Cita o Jair e diz que precisam, no setor dele, no mínimo uns três geradores, ressalta 

novamente que no mínimo três geradores. Diz que ele tem que ter um mapeamento de todos os 

poços onde tem luz e onde não tem, para poder dar a demanda no município. Comenta que o pessoal 

hoje está muito dependente da luz elétrica, totalmente, e com isso da prefeitura. Então, diz que 

precisam ter um mapeamento de todos os poços artesianos, todas as bombas e gerador para tocar 

elas. Diz também que não precisam depender do Exército, é um município rico, como os colegas 

deixaram claro, mas tem que ter gerador, tem que ter gerador na Saúde, a Saúde não pode fechar, 

não pode ficar sem luz, a prefeitura não pode. comenta que termina a luz e daí não tem o que fazer. 

Comenta que isso já vem de tempos e está na hora de tomar uma atitude. Cita o colega Jairo, e diz 

que vai pegar as palavras do mesmo, e que há quinze dias sugeriu de trinta a quarenta mil nessa 

Casa. Pergunta ao presidente como está o orçamento e diz achar que está bom, assim então para 

terminar e auxiliar os moradores que tiveram a perca imensa. Então, acha que a Câmara tem 

condições de passar mais uns vinte, trinta e até quarenta mil. Ressalta que a sua sugestão inicial é de 

trinta a quarenta mil, e era o primeiro temporal, agora já são dois. Comenta que é bem complicada 

essa questão. Diz que estava conversando com o Jair, e disse que chegou um gerador nos Palharini, 

que era uma demanda do pessoal. Ressalta que tem gente sem luz desde o primeiro, e é bem 

complicado. Comenta sobre as folhas e diz que nem vai falar porque daí o mesmo vem “batendo na 

mesma tecla”. Diz que tem quatro dias de chuva na previsão, quarta, quinta, sexta e sábado, e pede 

para imaginar quem não cobriu as casas. Ressalta que o pior de tudo, é que não consegue atender 

todo mundo, mas algumas pessoas conseguem fazer algum trabalho de visitar as pessoas. Comenta 

que chegando em uma casa, para sua surpresa, quatorze folhas de brasilit e a casa coberta, quatorze 

folhas “empilhadinhas” no cantinho do galpão no fundo, doado pela prefeitura. Diz que o dono disse 

que tinha duas só e ganhou quatorze e tem doze, agora está esperando ganhar o tijolo que 

prometeram, para fazer um aumento na casa. Deixa essa pergunta. Comenta que é impressionante e 

tem gente que não ganhou nenhuma, e daí como fica. Fala também sobre um motorista que teve 
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queixa hoje, motorista que deixou uma aluna em Santiago, ainda por cima teve que pagar um táxi, foi 

e encontrou o ônibus no caminho e foi estúpido com a passageira que tinha ficado. Assim, deixa uma 

pergunta no ar: “será que vão abrir sindicância ou qual providencia que vão tomar? Diz que volta no 

seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA 

DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretários 

presentes, Tiago e seu Irineu, coordenadores, assessores do deputado Bianchini e os munícipes 

presentes. Começa falando também agradecendo a Deus pelo que livrou no temporal que foi muito 

forte. Diz que saiu na quinta-feira de manhã e não tinha comunicação, então saiu fazer umas visitas, e 

diz que se sente impotente ao ver as casas destelhadas, árvores no meio da estrada e pessoas 

perdendo o pouco que, às vezes, tem, ou mesmo os que têm bastante, mas é uma coisa que não tem 

planejamento nenhum para esse tipo de evento. Então, o mesmo diz que gostaria de sugerir, se fosse 

possível da administração ter uma reserva de telhas, para atender aquelas pessoas que ficam 

totalmente sem as casas, para atender aquelas pessoas essa telha tinha que estar já no município 

para não precisar estar indo comprar. Sobre a luz o mesmo está desde o dia do temporal, antes do 

dia do temporal já estavam sem luz, e continua até hoje. Diz que não tem expectativa de vir está 

semana a luz, porque só o que dizem é que é muito grande, tem muitos postes no chão. Ressalta que 

quando é uma chave só, leva uma semana, então agora acredita que vai levar bem mais. Comenta 

que não adianta falar, a mensagem deles é gravada o que liga para lá e eles dizem que foi muito forte 

o vento e que todo mundo sabe que foi forte e eles não têm como atender. Então diz que estão 

esperando. Ressalta que estão sem água também, e já antes do temporal estavam sem água e 

continuam sem água, e que estão puxando de balde e tomando banho de copo. Comenta que está 

tranquilo graças a Deus, pois estão todos com saúde. Convida todas as mulheres para um evento 

amanhã, na praça a partir das treze horas, e convida elas para irem ali que vai ter umas brincadeiras 

e demonstrações. Comenta que as mulheres têm que fazer o seu autoexame, trazer sua saúde em 

dia, assim como os homens, e que em mês de novembro vai ter o novembro azul e os homens 

também têm que se cuidar. Quer comunicar o pessoal do Carovi que o doutor Gilson já começou 

atender, vai atender na terça-feira pela manhã, na quarta, na quinta e na sexta-feira pela manhã, e na 

sexta-feira a tarde ele vai atender no posto de saúde. Diz que todos sabem que são por agendamento 

as consultas, e diz para torcer que esse médico seja um médico bom para a comunidade porque eles 

merecem. Comenta que ele vai fazer também os grupos nas comunidades, aonde o vereador convida 

todas as comunidades que tenha grupo que participe porque é muito importante. Ressalta que a 

pessoa que participa de grupo, ela vem menos no posto, porque ela é orientada e elas vão entender, 

às vezes, os motivos. Diz que, às vezes, uma mãe com uma criança, com trinta e sete de febre, ela já 

“corre” no posto, sem saber ainda o que pode ter ocorrido na criança, se é uma infecção, e às vezes 

nem está mostrando. Então, tem que esperar um tempo, para ver o que vai ocorrer, já para o médico 

dar um remédio certo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE 

OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Comenta sobre as estradas do assentamento, e 

ressalta que viu descer uma patrola para os assentados, e achou que estavam patrolando, mas que 

pelo visto lá no Nova Esperança não entrou. Diz que está terrível a estrada do Nova Esperança, e que 
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o pessoal está pedindo pelo amor de Deus para que passe a patrola lá, porque já dá condição de 

patrolarem, tem sol e o pessoal pede, encarecidamente, que façam um patrolamento geral nos 

assentamentos. Comenta sobre a luz elétrica, e fala claro que os vereadores têm a incumbência de 

pressionar e de pedir, de ligar, mas o Executivo, e cita o prefeito que estava em Porto Alegre, e diz 

que não sabe se já retornou, ressalta que o vice estava aí, e que o mesmo poderia assumir o cargo 

como prefeito, e estar acionando suas bases e providenciando, porque tem muitos lugares que estão 

terríveis, perdendo tudo, como os seus colegas falaram, e questiona até quando vai isso aí. Ressalta 

que temos que pressionar o povo, e acha que o que realmente está faltando, e cita seu colega “Miro”, 

e outros que falaram, como o “Manjolo”, e fala que o pessoal que está atendendo o povo, está com 

pouca experiência, os técnicos que vem aí, os eletricistas que estão aí, não têm a experiência que 

tinha aquele pessoal da CEEE antigamente, que vinham e faziam o trabalho rápido, e retornava a 

energia no Capão do Cipó de “vereda”. Fala que precisamos “por pressão em cima deles”. Comenta 

de andaram falando de sua pessoa, o Executivo falando para uma pessoa esses dias, que 

conseguiram calar o mesmo na câmara, e diz que não tem tempo hábil para falar, mas terça-feira ele 

retornará, e ressalta que não vão o calar nunca. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Pede ao Executivo, para 

quando der para arrumar a Capela Andres, porque foi do primeiro temporal, e ressalta, tomara que 

não precise, porque se precisar não terá onde velar uma pessoa, pois ali foi terrível e continua, e pede 

para que o Executivo tome providências com a capela. Comenta sobre a luz na Rua Assunção Garcia, 

e fala que acha que os moradores dali vão ter de se reunir, e tentar fazer um abaixo assinado, porque 

aquela luz vem do Carovi, e diz que eles pagam luz urbana, e que não acha justo, muitas vezes vem 

para todos, e todo aquele bairro fica sem luz, e ressalta que tentará tomar providências. Também 

sugere para a administração, para o ano que vem, junto com a associação do Progresso, para que 

usem a antiga escola, para funcionar os cursos da EMATER, os cursos que saem, porque a escola 

está boa, e pode ser feito, e comenta que até agora levantaram a associação de volta, o CTG que o 

temporal também terminou. Comenta que estava falando com as gurias, a Carine, a dona Sonia, para 

uma sugestão para o Executivo, para ajudar aquela associação. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Cita o colega Tiago, 

e comenta sobre os brasilit, e jura não sairia de lá, e que ficava lá até levar quem deu, porque é uma 

vergonha. Ressalta que quem deu dez ou doze folhas de brasilit, amanhã depois dá um prédio da 

prefeitura, e fala que isso é um problema do Ministério Público na verdade, e que tinha que bater foto, 

porque isso todos devem ver, e diz para quem deu, que isso o prefeito não ficou sabendo de jeito 

nenhum, porque certamente quem dá doze folhas de brasilit dá um caminhão, dá uma máquina e nem 

tá, ou uma nota a hora que assinar. Fala quem fez isso tem que pagar, e nada contra o que ganhou, e 

diz para o que ganhou tem que ficar na dele. Deixa um convite a todos os assentamentos que estão 

lidando com os títulos, que estão com pressa de receber os títulos, que agora coube de marcar uma 

reunião com o Bianchini, o Deputado, e diz que já escolheram um deputado, que não do seu partido, e 

nem de nenhum dos daqui dos vereadores, e que é de fora já por isso, porque aí poderiam dizer que 

usaram política, e com ele não, e ressalta que então pegou um “cara” atuante, tendo na área como o 

Bianchini. Comenta que o pessoal o procurou para algum levantamento sobre os títulos, e deixa 
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novamente seu convite para que se reúnam na segunda-feira, às duas horas, e diz que estará 

divulgando na rádio domingo, de repente, ou que irá descer no assentamento fazer seu convite. 

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: Deseja felicidades a sua esposa que está de 

aniversário hoje, o seu muito obrigado pela paciência, e pelo companheirismo, quase treze anos 

juntos. Fala sobre a estrada, e diz que é claro que o tempo não tem colaborado, e fala que estradas 

não têm em lugar nenhum, e que tem que pedir para patrolar do início ao fim, e ressalta que estradas 

não dá nem para falar. Comenta que é claro que agora se diz que é por causa do temporal, e o 

tempo, mas estradas nós não temos. Fala sobre outro pedido que o mesmo vem aqui, para o 

Executivo, que o nosso comércio local se fala muito em valorizá-lo, e tem muitos ambulantes, 

principalmente, que vêm vender pão, e fala que tem uma queixa muito grande dos empresários aqui 

do nosso município, que estes ambulantes vêm aqui e em duas horas pegam nosso dinheiro e levam 

embora. Questiona se teria uma maneira do Executivo fiscalizar, porque quem paga imposto e quem 

reside aqui, tem custo, tem aluguel, tudo aqui no nosso município. Ressalta que o pessoal vem de 

outros municípios, vende, e vai embora. Deseja uma boa semana a todos, e que não acontece nada, 

pois tem uma previsão não muito boa para um temporal, novamente, mas espera que Deus nos 

abençoe, e não aconteça novamente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Comenta que semana passada o mesmo fez uma visita no 

distrito de Progresso e Inhacapetum, quando se deparou com aquela caixa d’água caída, e o mesmo 

tomando um chimarrão com uma família tradicional do Inhacapetum, disse que lamentava a perda 

daquela caixa d’água, porque uma água potável é vida, e fala que o “cara” foi e lhe disse: “não, mas 

que água vereador, essa caixa botaram, esse ‘elefante branco’ aí, e botaram o emblema da prefeitura, 

e não funcionou, isso está só para bonito, pois caiu a caixa e estava seca, o senhor vai até o seu 

Sinval Lima, antes de chegar ao Silval Lima, tem um cano atado na cerca”, e o mesmo diz que 

pensava que aquela caixa d’água estava funcionando a um ano e pouco. Fala que ficou com 

vergonha desta família, o “cara” fala: “mas que água? Esse ‘elefante branco’ colocaram aí para bonito, 

para induzir o povo, para ver se ganhavam a eleição de volta”. Comenta que se acalmou, continuando 

a tomar chimarrão e pediu suas desculpas para tal família. Ressalta que tem gente que vem a esta 

Tribuna e diz que noventa e nove por cento ficou com água, e então não precisa mais fazer nada, e 

ressalta os noventa e nove por cento. Comenta sobre a questão, e que quer pedir ao pessoal dos 

assentamentos que estão perdendo carne, leite, que tire fotos e o procurem, que o mesmo dará 

entrada na AES Sul, o procurem e deixa na Câmara de Vereadores, ou o chamem em sua residência, 

que o mesmo vai e leva este pessoal até Santiago, para entrarem contra a RGE. Fala que já foram 

lesados com isso, e ganharam da AES Sul, demoraram, mas ganharam, e diz que tiraram fotos dos 

freezers, tiraram fotos das geladeiras, do leite que estão jogando fora, e que é o sustento das famílias, 

e quando não se tem de onde tirar, o leite é o mais sagrado que tem, porque se vende a setenta 

centavos. Parabeniza pelo dia vinte e oito, do mês de outubro, todos os funcionários públicos, da sua 

bancada do Partido Progressista, os seus parabéns aos funcionários públicos do nosso município, e 

por que não dizer do estado do Rio Grande do Sul. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o 
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senhor presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e a 

matéria em pauta: OFÍCIO 041/2017, do Conselho Tutelar, solicitando Tribuna Livre, dia 31 de 

outubro, para falar sobre atribuições do Conselho Tutelar. OF. 089/2017, do Grêmio Estudantil da 

Escola Macedo Beltrão do Nascimento, solicitando doação para compra de alimentos e medalhas 

para intersérie no dia 09 de novembro, no ginásio municipal. Após o senhor presidente convida aos 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 033/2017, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias – LDO – para o exercício financeiro de 2018”, 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 31/10/2017, 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, 24 de 

outubro de 2017. 

 

 

 

 


