Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Capão do Cipó
ATA N° 44 / 2017 (Ordinária)
Aos 31(trinta e um) 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 43/2017, da Sessão Ordinária do dia 24/10/2017, 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. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO
(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, Conselho Tutelar
aqui presente. Em nome da dona Salete e do seu Pedro cumprimenta a todos os presentes,
secretários e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. começa parabenizando todos os funcionários,
dia vinte e oito, pelo Dia do Funcionário Público. Sugere ao executivo, pois vendo as fotos, que foi
oferecido aquele café, que convide todos os funcionários, pois sentiu falta dos professores, do
Conselho Tutelar, e de um monte de funcionários que não viu, de repente chegou, mas que não
estavam. Que ficou sabendo, até os próprios funcionários lhe falaram, que não estavam. Pede que,
quando se faça, que convide todos, dar o mesmo valor a cada um, pois acha que cada um é
importante no seu devido setor. Pede ao secretário de Obras, que quando puder dê uma olhada nas
estradas do Rincão dos Vieiras, quem vai para o seu Jota Becker e para o Ronaldo, até o prefeito
passa ali, pois ele arrenda terra ali, e deve ver a dificuldade que está naquela estrada depois daquele
lajeado. Cita que se uma pessoa ficar doente não vai à ambulância dia que chove. Sabe que teve
chuva e tudo, mas eles empedraram a descida do Gringo, e, se possível, empedrar toda aquela
subida ali, pois o pessoal dali irá agradecer. Esteve visitando e conversando com a dona Zilda, ali do
Entre Rios, e ela pediu, encarecidamente, para o pessoal do DEMAC olhar aquela água ali, que,
realmente, ela lhe mostrou, e acha que o colega Jairo também é prova disso, que viu a água que está
indo com óleo. Pede que o pessoal dê uma olhadinha, pois são pessoas que, realmente, precisam e
nada mais justo que ir água potável para aquelas famílias ali. Convida a todos os integrantes da
família Rosado para o oitavo encontro, em Alegrete, que possam estar entrando em contato ali em
Santiago, pelo 3251-1012, quem tem interesse de ir, para reservar, pois o pessoal está pedindo por
causa dos almoços. Diz à Marizani, que muito bem a fala dela, e uma das coisas que podem ter
certeza, como ex-conselheira, não sabe, de repente, se saiu alguma conversa distorcida, mas se
pegar o primeiro pedido que tem, depois de eleita, ao deputado Alceu Moreira, é um carro para o
Conselho Tutelar e o kit. Diz que a tia Marilza está aqui e sabe, como ex-conselheira, nenhuma
gestão, independente de gestão, deu muito valor ao Conselho Tutelar, e sabe o quanto é importante,
só que antigamente podia, pois a Promotoria, com certeza, consentia de fazer. Diz que possam ter a
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certeza que desta vereadora dá valor ao Conselho Tutelar, e foi o seu primeiro pedido, e acredita que
a partir do ano que vem terá novidade. Está na dependência dele, mas deu tudo ok. Diz que não é
para si, é para a comunidade e o Conselho. Acha que nada mais justo do que servir esses jovens,
pois, realmente, quem dá problema no Conselho Tutelar é por que não tem estrutura familiar,
infelizmente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa
para o vice-presidente para fazer uso da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO
(PP): Cumprimenta o presidente em exercício, colegas vereadores, colegas vereadoras, secretário de
Agricultura Tiago e família, professor Valdir, conselheiros tutelares do município, amigos e amigas,
que se encontram no Plenário, ouvintes da Cipoense FM, seu boa noite a todos. Fala que não pode
deixar de falar nessa Casa seu motivo maior na semana que passou, e esta que iniciou, foi a falta de
luz no município, na quinta-feira pela manhã fala que esteve presente na RGE, aonde colocou vários
pontos sobre o município e da comunidade que estava sem energia elétrica no município, no Rincão
dos Palharini, Carovi, Mamoneiro, Assentamentos, Rincão dos Vargas, vários pontos que ficaram
mais de doze dias sem luz no município. Conversando com o gerente lá, que é seu José Inácio,
aonde ele lhe colocou a falta que eles estavam tendo, no momento, para atender o município em toda
a região, por causa de falta de postes, que eles não tinham a quantidade que estavam precisando,
para colocar nas redes do município, mas, graças a Deus, que essa semana, a partir de ontem, vários
pontos da cidade e município retornou a luz. Cita que teve várias pessoas que tiveram prejuízos, no
Assentamento, onde vereador Antonio sempre coloca aqui nessa Casa, muita gente que vive da bacia
leiteira, que tira seu produto lá para vender e coloca fora porque não tem como gelar o leite. Então,
vários pontos foram colocados, carnes que também perderam em seus freezers por falta de energia
elétrica. Diz que colocou porque tem obrigação de ir lá procurar melhorias para o município. Também,
diz a colega Carini, que comentou sobre a festa dos funcionários, sábado dia vinte oito era dia deles,
fala que sempre disse nessa Casa e continua dizendo que um prefeito, um vice e secretários jamais
conseguiram tocar um município se não tiver os funcionários públicos ao seu lado, defendendo
trabalhando, buscando o melhor para cada um. Então, em seu nome e em nome do Presidente desta
Casa, em nome dos colegas vereadores e colegas vereadoras, seu muito obrigado por vocês
ajudarem crescer o Capão do Cipó. Aproveita, Carini, e diz que no dia quatorze de novembro, na
terça-feira, vai ser ali no Clube Aliança, feito a todos funcionários públicos, será no meio dia, oferecido
pela administração municipal, um almoço a todos funcionários públicos do município. Então, terçafeira será mais comentado sobre o assunto, para trazer mais esclarecimentos aos nossos funcionários
que, realmente, eles merecem o seu dia com comemorações, porque realmente fazem muita coisa
para o crescimento do município. Também pede a Secretaria de Obras, que tome providências em
todas as paradas de ônibus do município que, por motivo do temporal, danificou e prejudicou, as
pessoas precisam porque esperam ônibus da faculdade, quando chove está ruim porque está sem o
brasilit nas paradas de ônibus. Então, pede ao secretário que tome providências, e também na Capela
Andres da cidade que tome providências e mande arrumar a Capela Andres. E também pede um
patrolamento e encascalhamento ali na propriedade do seu Cesar, casado com a dona Maria, que o
secretário mande colocar umas cargas de pedras, e um patrolamento ali naquela estrada. Então, seria
isso, em nome aqui dos conselheiros gostaria de agradecer a vocês que tiveram aqui esclarecendo e
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trazendo as atribuições, realmente esclarecer os fatos porque a melhor coisa que tem é sentar e
conversar entre eles, porque aqui são uma família e têm que se unir para o crescimento da
comunidade e vocês fazem o trabalho de vocês e têm que defender a comunidade e, com certeza,
estender a mão a hora que vocês precisar de ajuda. Estão aqui para ajudar vocês, e a hora que vocês
precisar, até dia trinta e um de dezembro esse Presidente está aqui para ajudar a toda a comunidade
e as pessoas que precisar. Diz que está aqui para vocês se tiver que, novamente, ocupar espaço livre
pode contar sua pessoa, porque é um braço direito da comunidade. Seu muito obrigado. 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, colegas
vereadores, colega vereadora, as meninas do Conselho Tutelar, os secretários presentes, os
funcionários dessa Casa, os visitantes, e os demais que estão aqui, sempre conosco. Fala que quer
começar parabenizando a Tamires pelo seu aniversário, foi uma bela festa, se sentiu privilegiada de
ter participado junto com ela e a família naquela festa maravilhosa, uma bela festa. Agradece do fundo
do coração e deseja a Tamires que continue sendo essa moça meiga e querida como ela é, simpática
e bonita como sempre diz a ela, que Deus continue guiando seus passos nessa nova caminhada
depois dos quinze, continua a adolescência e já são mais responsabilidades. Quer parabenizar
também o Ademir, que ontem estava de aniversário, seu primo Ademir Nascimento. Parabeniza a
Angélica Garcia que também está de aniversário no dia de hoje, e parabenizar a todos os
aniversariantes do mês de outubro. Gostaria de falar sobre a RGE Sul, e que também esteve lá
conversando com eles, esteve na quarta e na quinta-feira que estava em Santiago, e daí foi lá
conversar com eles, a moça lhe passou que era bastante dificuldade. Diz que entende, mas disse
para ela que eram dez e trinta e cinco da manhã, mais ou menos, estavam todos os caminhões no
Posto do Batista, e perguntou para ela que motivo que já não estavam e não iam ao trecho
trabalhando, ela falou que tem carga horária, que tem uns que têm que descansar e até brincou se os
caminhões, de repente, não estão cansados, coloca outras equipes que continuem, pois está cheio de
poste e o pessoal esperando. Diz que sua pessoa ouviu muito por causa da falta de luz. Sabe que não
devia ouvir, mas ouviu, e entende também as pessoas. Ontem pessoas lhe xingaram muito ao
telefone, dizendo e generalizando todos os vereadores. Acha que não é uma atribuição dos
vereadores fiscalizar, mas, graças a Deus, como diz o Diego, estão normalizando, está vindo a luz no
Rincão dos Palharini. Diz entender que as pessoas estragam carne, estragam leite, o colega Dilcione
também passou por isso, por isso entende, as pessoas ficam nervosas. Diz ter ido viajar a Nova
Esperança nesse final de semana, com o grupo da melhor idade, e o estrago foi muito grade mesmo.
Conversando com a equipe da RGE Sul, que ontem estava arrumando ali na sua avó, eles almoçaram
ali na casa de sua avó, e eles também dizem que faz oito dias que eles estão fora de casa e sem luz.
Um pouco diz entender, mas a desorganização não. Pede que o Presidente marque uma Audiência
Pública com a RGE Sul, com os responsáveis mesmo, porque daí uns xingam as equipes que estão
ali trabalhando, deixam as famílias em casa, e acabam xingando eles e eles estão tentando fazer o
melhor. Diz que nem todos são perfeitos, não é que esteja defendendo eles, mas sabe que, às vezes,
atrasa, mas viu a fala deles ontem, os relatos deles, que estavam fora de casa, família também sem
luz, que moravam para fora, a preocupação deles arrumarem o mais rápido possível, que tinha várias
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equipes que foram chamadas, e essa equipe é de Venâncio Aires, eles estavam aqui ajudando.
Então, pede para o Presidente marcar uma Audiência Pública com o responsável, gerente da RGE
Sul, para tentarem que na próxima vez que, mas tomara que não tenha, mas se chegar a ter, que não
demore tanto essa falta de luz, pelos prejuízos. O vereador Diego Nascimento faz um aparte:
Pergunta se aqui ou lá. A vereadora torna a palavra e diz que pode ser marcada aqui ou mesmo em
Santiago, essa Audiência Pública, que vão até lá e os colegas também vão. Agradece ao secretário
de Obras por uns cascalhamento, uns pedidos que foram feitos a sua pessoa e passou a ele e sua
equipe, e parabenizar a todos os funcionários públicos que sempre estão ajudando, de uma forma ou
de outra, nesse temporal, chamavam e se estavam em casa vinham e ajudavam, todos os
funcionários públicos, os professores todos, que cada um dá um pouco de si, para o melhor do
município. Sobre as lâmpadas lá nas casinhas populares diz que já falou com secretário, que na
frente da casa da Terezinha estragou na tempestade, mas ele já está organizando para ir lá arrumar
essa lâmpada, e a Capela esteve conversando com o prefeito e levou até ele e o secretário e eles
também vão tomar providências. Deseja que tenham uma boa semana e até terça feira que vem.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Dá boa noite
ao senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, saudando seu amigo Pedro e dona
Salete, saúda todos os presentes aqui, em especial a 87.9. E hoje, invejando um pouquinho sua
colega Ionara, gostaria de homenagear seu Hermenegildo que está de aniversário, completando
setenta anos de idade, desejando a ele bastante saúde e felicidades junto a todos seus familiares e
amigos. E lá no Carovi quer mandar um abraço para dona Loreci, e seu filho Daltro Borges Dutra, que
são ouvintes assíduos da Câmara de Vereadores, grande abraço a vocês que logo mais estarão
ouvindo. Quer deixar um relato especial ao deputado Bianchini, que ontem esteve aqui no município,
às catorze horas, reunido com o pessoal do Assentamento e o colega “Manjolo”, onde fala que não
pode estar presente, mas o colega estava lá e teve uma reunião importante com os Assentamentos.
Diz o admirar muito mesmo, não irá votar no deputado Bianchini, já disse para os assessores dele
aqui, não é de seu partido, mas uma pessoa assim que é um dos deputados que se vê, desde que se
elegeu, está em contato direto com o povo, e, infelizmente, por ter um partido e como vereador hoje
do PDT, até fica sentido de não poder “vestir a camiseta” dele o ano que vem, e trabalhar para esse
cara, porque se sabe que deputado estadual não tem muito a dar ao povo, mas o esforço dele está
valendo a pena, porque ele está batalhando bastante pela 377, é pela energia elétrica, é pelas
transmissões aqui da RBS, é por o sinal melhorar da OI, que está um horror, inclusive o da RBS, dizia
o povo que voltou o sinal hoje de tarde, muitas ligações recebeu por isso, mas, graças a Deus,
retornou hoje a tarde, muitas pessoas dependem do sinal da RBS, então tem que ter paciência. Fala
que a energia elétrica se sabe e entende as dificuldades, mas que o Presidente, na medida do
possível, juntamente com o prefeito, marque uma Audiência Pública com a RGE Sul, e traga a
comunidade para grande debate, aqui com eles, porque a morosidade dói demais, se sabe dos
problemas que houve, mas foi muita morosidade, até hoje tem pessoas sem luz no município, é muita
demora. Só gostaria de dizer uma coisa aqui, na comunidade estão vendo que estão culpando os
vereadores, mas pelo amor de Deus, os vereadores não têm culpa da falta de energia elétrica. Diz
estar ouvindo horrores, que os vereadores são isso e aquilo, pelo amor de Deus, lhe desculpem o
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pessoal, mas está sendo feito de tudo, como diz o colega aqui, e esteve lá. Fala que também esteve
lá na RGE, e se soubessem o que fez lá, só não tinha relatado para não dizerem horrores, mas que
quase saiu preso da RGE, quase saiu preso. Teve que ficar quieto se não iriam lhe prender lá, porque
disse horrores, quase virou as mesas deles lá, e disseram que se não ficasse quieto, não tinha o que
fazer. Gostaria de dizer o seguinte sobre sua pessoa como vereador, e o pessoal lhe conhece, os
seus vizinhos que aqui estão, fofocas durante campanha sempre existiram e existem, agora não faz
dois meses ainda, fala ter perdido seu pai, aquela sessão não falou, só falou sobre ele aqui algumas
coisas e depois na outra sessão veio e estava mal de enxaqueca e não se pronunciou, e ficou duas
ou três sessões aqui, que não tinha ímpeto de usar a Tribuna, e o pessoal leva para outro lado,
inclusive o prefeito municipal disse que lhe tinha nas mãos, que tinha lhe calado. Fala que ele disse
para colegas seus, na prefeitura, que tinha conseguido lhe calar na Câmara de Vereadores, que não
tinha mais problemas com sua pessoa, que lhe tinha nas mãos. Pessoal, gostaria de dizer a vocês e
toda a comunidade que está ouvindo, que não tem retaliações, que continua sendo o mesmo vereador
de sempre, defendendo o povo, vai continuar defendendo o povo, e quem julga é o povo. Se voltar a
concorrer de novo, quem vai julgar será o povo, são vocês. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Saúda o senhor presidente, colegas
vereadores, vereadoras, Conselho Tutelar, secretário de Agricultura Tiago, e demais presentes, seu
boa noite a todos. Começa, em primeiro lugar parabenizando a comunidade 14 de Julho, por ter feito
uma reunião, onde contou com o Nova Esperança e Santa Rita, envolvendo quarenta donos de lotes,
ali embaixo, numa reunião com o Bianchini sobre títulos de terra, o qual o INCRA chegou agora, tendo
moradores ali com trinta nos já e não ter o direito de ganhar o seu lote, pois o INCRA chegou
vendendo. Na verdade, diz que está vendendo, por mais que seja dois mil ou dez mil, como irá custar
para alguém ali, de repente, trinta ou quarenta mil, e estariam vendendo. Diz que foi uma atitude
tomada, que o procuraram ali, pegou e falou com o Bianchini para não colocar nenhum de seu partido,
para ver que não era política, e ele é uma pessoa que está agindo bastante na área, veio rápido e
fizeram essa reunião, onde ele se prontificou de levar ao INCRA, pois ele lhe colocou três deputados
federal lá, o Covatti Filho, do PP, mais o Cherini, que era do PDT, e não lembra o outro que trabalha
junto com ele. Cita que ele vai “pressionar” para ver o que eles podem fazer. Sobre a Oi o pessoal
pediu e ele vai ver isso aí, por que o sinal está muito ruim. Sobre a RGE ele irá “bater em cima”, até
chegou a colocar para ele sobre o seu código de sua casa, e o pessoal do assentamento sabe, a
maioria, lhe ligaram e chegou a falar na RGE que estavam tirando plantão, de noite, onde teria fios
caídos para não dar problema, que aí eles vieram rapidamente atender, senão não vinham. Frisa que
é uma falta de responsabilidade dos “cara” lá, talvez não seja lá, mas dos que vêm aqui e não chegam
até o local, passam por perto e deixam. Diz ter reclamação de uma família do Sepé, que foi quebrado
em torno de vinte folhas de brasilit, e o pessoal veio, tirou foto, eles esperaram e não voltaram mais e
essa família terminou comprando o brasilit e cobrindo a casa. Pede que o secretário de Obras, não
sabe se ele que está fazendo isso aí, mas que não olhe lado contrário, olhe para todos, vá e faça para
todos, pois isso é um pecado pegar e fazer para um e deixar para outro. Sobre a Saúde, diz que não
iria falar, mas irá falar, pois a colega Ionara até é testemunha, mais uma reclamação. Acha que dia a
dia se interam com isso, e na quarta-feira passada, o seu Sagin trouxe a esposa dele, chamou a
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Ionara na hora que ele chegou a sua casa para fazer a reclamação e disse a ele que esperasse, pois
a colega estava chegando e iria chamá-la, pois depois o colega vem aqui e dizem que vem fofocar.
Na verdade, deixa bem claro que ela veio até o posto, não foi atendida por que não tinha febre. Acha
que a hora que tiver febre a pessoa já “mais para lá do que para cá”, deixar infeccionada uma pessoa
para poder consultar, pois só tinham seis fichas. Diz que a colega Ionara lhe passou que os médicos
ganham até dezesseis mil. Questiona onde estamos? Diz que a colega lhe falou que o valor do
médico era dezesseis mil, o que achou que era oito. Acha que o prefeito teria de tomar uma atitude e
pagar trinta mil para um médico e ficar de manhã e de tarde atendendo. Cita que qualquer um médico
vem, agora trazer oito, dez médicos, para não atender ninguém, não adianta. Volta a dizer, foi o
primeiro a votar para vir médico, mas do jeito que está aí é brincadeira, estão brincando com a saúde
e não tem como ficar, está sendo horrível. 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, pessoal do Conselho Tutelar, ouvintes da 87.9, seu
boa noite a todos. Inicia fazendo convite do grupo “Mãos Amigas”, que está promovendo um risoto em
favor do asilo de Santiago. Diz sabermos que o asilo é uma entidade que presta um serviço muito
bom para a pessoa, depois que os familiares não têm mais condições de ajudar. Frisa que esse grupo
está promovendo, está se doando para ajudar o pessoal que está no asilo. Segundo a coordenadora
do grupo, dona Sandra, lhe passou que é muito precária a situação do pessoal que está lá, estão
trocando os móveis e promovendo um risoto, lá no Carovi, dia doze de novembro. Diz que quem
quiser pode ajudar com doações ou comprando os cartões para o risoto. Tem cartão consigo e podem
comprar que estará ajudando essas pessoas que estão lá. Diz saber que lá no asilo tem gente aqui do
município, e precisam da ajuda de cada um de nós, pois quando chega o fim da vida a pessoa precisa
ser bem cuidada. Hoje ficou muito satisfeito, conversando e vendo o orçamento do próximo ano, a
comunidade lá do Carovi, um pedido deste vereador, será construído, já ficou no orçamento do ano
que vem, um quiosque lá naquele monumento do Gumercindo Saraiva. Cita que passaram dezessete
anos já, e está na hora de explorarmos os pontos turísticos que tem em nosso município. Diz que isso
é incentivo a cultura, incentivo as crianças, até a educação, pois a história do Gumercindo saraiva é
uma história muito bonita. Conversou com o prefeito sobre aquela cobertura que está lá na localidade
do Carovi, e, segundo o que o prefeito falou, ele vai estar fechando parte daquela cobertura e
entregando, fazendo uma cedência para a associação de moradores do Carovi. Destaca que a
administração passada queria arrancar aquela cobertura de lá, e conversando com o prefeito, ele está
procurando fazer o melhor para o nosso município, pois está construído e ficou muito satisfeito que no
próximo ano será feito e entregue a comunidade. Cita que está na luta para a construção de uma
capela lá no Carovi, que é extrema necessidade. Ano passado ouviu um vereador dizer que não era
coisa de primeira necessidade uma capela. Diz que é a ultima, mas todos nós vamos passar por lá,
queira ou não queira, no último momento precisamos de um lugar para ser encaminhado. Está
batalhando, junto à administração, para que seja construído uma capela para sua comunidade.
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 presente, conselheiras tutelares sejam bem vindas, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a
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todos. Primeiramente quer dar parabéns a todos os funcionários públicos e colegas e diz que vai usar
as palavras da colega, que no próximo café o mesmo seja convidado pelo menos. Comenta que
conversando com alguns colegas e levantaram uma questão, porque a gestão está pagando hora
extra separada da folha salarial. Diz que fazem um pagamento suplementar e pagam a hora outro dia,
ou dali dois dias pagam a hora extra. Ressalta que a primeira conclusão que teve é que não aparece
no Portal da Transparência, então tem como “deixar quieto e por baixo dos panos”. Diz que se a
prefeitura tem acordo com alguns funcionários, que paguem e que deem “a cara a tapa” se realmente
tem, não fiquem pagando funcionário para depois não aparecer no Portal de Transparência, que daí
não tem como fiscalizar. Mas diz que dá um jeito e vai descobrindo as coisas “devagarinho” e vai
colocando a par dos munícipes o que acontece nessa administração. Comenta que alguns munícipes
procuraram o mesmo e falaram sobre a questão do DEMAC, questão de entrega de água nas casas,
e que a família primeiramente pediu por telefone e depois pessoalmente que levasse pelo menos mil
litros, porque não tinha na caixa mais e não foi atendida. Ressalta que isso não pode acontecer, e que
tem caminhão para isso, então que faça, todo mundo merece um tratamento igual. Sobre a RGE é um
caso a ser estudado, diz que se tivesse duas equipes no Capão do Cipó em uma semana teria luz em
todo município, porque nos Palharini voltou a tarde. Diz que daí tem o poço d’água e que se não fosse
os vereadores o que seria daquele pessoal. Diz que também faltou um pouco de organização na
questão dessas folhas, e que tem gente que não recebeu, vieram fazer o pedido, não receberam a
visita para saber quantas folhas eram necessárias, tem gente que ganhou sem pedir, o que é bem
complicado. Diz ter outro pedido e que é uma questão da Secretaria de Agricultura, é que a Secretaria
de Agricultura sempre fez serviços em outros municípios, e cita o caso do seu Manoel, e diz que
discutiu muito com o Tiago, que o seu Manoel Vargas de Jesus, do Carovi, que ele é morador no
Capão do Cipó, título no Capão do Cipó, e a propriedade dele atravessa o Camaquã, e tem nos dois
lados, no município de Santiago e Capão do Cipó e esse ano não foi feito o serviço para ele. Ressalta
que o que é para um é para todos, se não foi feito o serviço para eles, porque que é feito no
assentamento do Banrisul, município de Tupã a dez quilômetros da divisa do município? Então, diz
que conversando com o secretário, quem autorizou foi o vice-prefeito, que estava de prefeito no dia.
Diz que não é, já arrumava lá, e que sem problema de fazer só que tem que fazer para todo mundo,
se faz para um faz para todos. Ressalta que é isso que espera de uma administração, porque o seu
Manoel é “15” não se faz, se é esse o ponto de equilíbrio da história. Diz que é essa a sua
preocupação, e não é contra a fazer, o pessoal vota aqui, tem vínculo aqui, sem problema nenhum,
pode fazer, mas que faça para todo mundo, igualmente. Diz ser isso e volta 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 presentes, Tiago e sua família, os conselheiros e demais comunidade presente, quer
cumprimentar a todos. Parabeniza os funcionários públicos pelo seu dia, diz que prefeito, secretários
e vice–prefeito passam, mas o funcionário fica, e o que está na ponta de todo serviço fazendo o seu
melhor pelo município. Parabeniza também os pastores da evangélica do Capão do Cipó pelos 500
anos da Reforma Protestante, e parabeniza a todos eles. Comenta que na bancada na Câmara tem
três evangélicos e todos também que confessam o evangelho, e quer parabenizar a todos. Diz que
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recebeu uma mensagem, um agradecimento da ex-secretária da Saúde, Maria Tramontini,
agradecendo o patrolamento da estrada, o funcionário Alessandro que patrolou a estrada dela, ficou
muito bom e a mesma se achou no direito de pedir para agradecer e colocar que ficou muito bom o
trabalho. Comenta que fica feliz por esse motivo, dela estar reconhecendo o trabalho, porque não é só
criticar, tem que reconhecer o trabalho da Secretaria de Obras. Quer comunicar a Claudia Carbolin
que o mesmo encaminhou o pedido dela, que pediu uma parada de ônibus perto da sua casa, e que
já encaminhou com o secretário. Fala que a Vera Martins também, diz que faz doze anos que eles
esperam por umas cargas de terra na propriedade dela, e que também já encaminhou o pedido.
Comenta que tomara que faça agora porque está querendo cair a casa, com bastante chuva fica
desmoronando lá, e que também já encaminhou o pedido ao secretário. Encaminhou o pedido ao
secretário, de uma luminária no final da Rua João Bolzan, comenta que deu uma alongada na rua e
tem uma parte escura ali, também a colega técnica Mara pediu e já encaminhou para o secretário.
Quer também pedir desculpas para as pessoas que colocaram os lixos na frente das suas casas, pois
tinham feito o chamamento e muita gente ficou com o lixo acumulado na frente de casa e não foi
passado pegar. Comenta que falou com o secretário e foi por motivo dos temporais e que muita gente
precisava agir com as máquinas e tudo, e daí ficou para mais adiante, e que vai mobilizar de novo
porque isso é muito importante. Diz que deu uma passadinha, cruzou na estrada de Tupanciretã,
comenta que, às vezes, vê a grama do vizinho e acha que é mais verde, mas pelo amor de Deus, dá
os parabéns às estradas, e que dá para andar perfeitamente e aquelas estradas não tem mais
fundamento de andar. Então, diz que os moradores de Capão do Cipó estão de parabéns, porque as
estradas estão relativamente boas, e aquelas estradas são péssimas de condições, não tem como
andar. Deixa seu muito obrigado e diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra
à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Quer cumprimentar o senhor presidente,
colegas vereadores, colegas vereadoras, conselheiras tutelares que se fazem presente, querido exprofessor Valdir, do Distrito de Progresso, sempre cansado e lutando pelo Distrito de Progresso e que
pode contar com o vereador, professor da comunidade de Distrito de Progresso. Gostaria de frisar
sobre uns pedidos que o mesmo fez ao secretário de Obras. Cumprimenta também o incansável
secretário de Agricultura do município, que só vê elogios pelo trabalho do secretário Tiago, e acredita
que dá para elogiar o Tiago, porque está fazendo um belo trabalho sem olhar a quem, muito menos
para siglas partidárias, está fazendo um belo trabalho como todos fazem pelo município de Capão do
Cipó. Solicitou ao secretário de Obras do município que sejam colocadas umas cargas de pedra na
estrada do Gelsinho Flores, que ontem conversou com ele e ele pediu que fosse colocado. Também
solicitou hoje ao secretário que seja patrolada imediatamente, o mais rápido possível, a estrada do
Entre Rios, que dá acesso até a 377, onde está escoando a riqueza do Entre Rios, colheita de trigo,
de aveia e tem um trecho que, motivo as grandes enchentes, veio ocasionar uns buracos muito feios
na estrada. Então, estão lutando para que seja concluído o assentamento Nova Esperança, Santa
Rita, 14 de Julho, Sepé Tiarajú. Também comentava com o secretário hoje, que não adianta fazer só
a geral dos assentamentos, mas estão fazendo todas as entradas das residências. Então, isso é um
trabalho muito bem feito pelo secretário de Obras do município. Comenta que se depara, às vezes, e
muitas vezes gostaria de não falar, porque foi um trabalho que não é do atual e sim do outro governo,
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a dona Zilda amiga do mesmo, filha do saudoso José Machado, não se tem água. Diz não saber por
qual motivo que no passado foram abrir poços artesianos dentro da propriedade do senhor Jovani
Basso, sendo que ele ainda pediu para que vão abrir um poço lá, se não iria usar aquela água e o
Chico Alcântara também não precisa, João Augusto Lima não precisa. Diz que está lá aquele poço
aberto, enquanto a Zilda, Vilma, Chico não se tem uma água, e aquele poço foi perfurado e está
fechado. Ressalta que isso é lamentavelmente, daí quando vem e fala, dizem que está “batendo no
passado”, o que diz não e sim “batendo” no que está enxergando, está “batendo” no que está vendo,
está lá o poço perfurado, logo ali da parada do seu amigo Jovani Basso. Comenta que isso que ainda
pediu para que vão perfurar esse poço aí, isso tem que perfurar lá nas “Machadas” que precisam de
água, mas perfuraram ali e ali ficou o poço e ali está. Diz que é lamentavelmente quando vê essas
coisas que aconteceram e hoje ocasionou tudo em cima dessa administração. Ressalta que vão
resolver tudo o que puder, e que estão com os “pés no chão” para trabalhar para todo o povo do
Capão do Cipó, não usam siglas partidárias, não querem saber se é do PMDB, do PDT, do PT, do PP,
e que vão fazer pelo Capão do Cipó, pelo povo do Capão do Cipó. Então, é isso que querem,
trabalhar pelo Capão do Cipó. Cita o colega Jairo e comenta sobre a questão, e fala que às vezes vê
muitas coisas, pessoas “agulhando” de um lado e de outro, e que não acredita que o prefeito Froner,
um homem de bom coração vá dizer isso: “Eu tenho o Jairo nas mãos”, um nobre vereador já com
doze anos nesta Casa. Pede, por favor, essas pessoas que não usem demagogia, tocar a
administração e o prefeito contra um vereador, isso e aquilo. Diz que é lamentavelmente, um vereador
é um servidor público e acha que o prefeito deve de ter respeito pelo vereador ou servidor público.
Deixa seu muito obrigado e diz voltar no seu tempo de líder. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Comenta que lhe convidaram para
ir ao gabinete tirar satisfação, e fala ele que cuida dele e sua pessoa cuida de si mesmo, e ressalta
que ele que sabe sobre ele mesmo, e sua pessoa que sabe sobre si, e que o povo os julga. Comenta
sobre a água do pessoal do poço, e cita o colega Antonio, que a água daqui não desce para lá, que
antes ia e agora não vai, não tem pressão. Diz que a administração anterior fez um poço lá para tentar
atender aquele pessoal mais próximo, como ia sobrar dinheiro da FUNASA, e ressalta que são dois
milhões que tem disponível, e que se os mesmos ganhassem as eleições, iriam ocupar esses
recursos em outros poços abertos como aquele, e iam fazer aquela rede. Fala que, certamente, até o
final desses quatro, obrigatoriamente essa administração tem que dar água para aquele povo, e que
tal poço é para isso aí. Cita que o seu Jovani Basso autorizou, escriturou a área, para o poço ser
perfurado para atender todo povo de lá. Comenta sobre os brasilit, e cita o colega Tiago, e diz que é
verdade, tem pessoas que não aceitaram, pessoas honestas chegaram oferecendo para por o
“nomezinho” aí que tu vai ganhar os brasilit, e tais falaram que não quebrou suas telhas, que não
precisam, e disseram: “bota aí”, e os mesmo falaram que para eles não. Diz que tem pessoas
honestas que não aceitaram porque não quebrou, deixa para os próximos, e ressalta que é verdade, é
verdade e ofereceram. Fala sobre o orçamento, e cita seus colegas vereadores, que os senhores tem
razão, o Carovi merece, mas que também há outras comunidades que devemos colocar no orçamento
para o ano que vem, de repente, para ampliar a associação do assentamento, para ir lá ajudar a
ampliar o salão com os materiais, e cita o Mauri, e ressalta no salão comunitário do assentamento.

0469

Fala que o “Guima” recebeu água, graças a Deus, onde fazia vinte dias que eles pediam água para o
mesmo. Comenta que amanhã, graças a Deus, com todo esse transtorno que tem no Brasil inteiro,
vão ter um pouquinho de alegria, o Grêmio vai ganhar de três a zero. Agradece e devolve a palavra à
Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Fala
para o pessoal, para toda comunidade, que bom que o vereador tivesse poder no negócio da luz, bem
o que a colega Ionara falou, e diz que escuta que esses vereadores não estão fazendo, mas que a
mesma entrou até no e-mail, entrou em contato na Assembleia, tentou para ver se conseguia resolver,
porque sabe a dificuldade, ainda mais dos produtores de leite. Diz que tem essa consciência, e
ressalta que tentou fazer, mas não tem esse poder de solucionar o problema que não depende deles.
Cita o colega Diego, e diz que bom, homenageia a gestão por fazer a festa dia quatorze para todos os
funcionários, e diz que acha que não há nada mais justo que convidar todos os funcionários. Justifica
o colega “Manjolo” e o pessoal do assentamento, e fala que queria muito estar presente ontem, mas
devido à enfermidade de sua filha, desde sábado, não pode se fazer presente, e pede desculpas para
o pessoal do assentamento que não pode estar ali, mas por força maior. Diz que na próxima quer
estar junto, porque é de muita importância. Fala que vê, e cita o Deputado Bianchini, que não é do seu
partido, e que não tem como apoiar o mesmo, mas vê a dedicação dele por Capão do Cipó, que não é
qualquer um deputado que tem olhos assim para o Capão do Cipó, até mesmo os do seu partido não
focam igual o Deputado Bianchini. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO
GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Pede ao secretário Jaques que faça o patrolamento que
o mesmo pediu semana passada, de Areias até o Cardinal. Ressalta que novamente o pessoal o
procurou e está horrível, não é toda estrada, tem um trecho que está pior, e que a patrola poderia ir ali
e dar uma raspada, no caso não precisaria mexer tanto com as estradas para dar uma ajeitada,
principalmente, bem agora o pessoal da safra que estão passando bastante, e para o pessoal que
mora ali e vão para Santiago e vão por ali. Fala pelo “Serginho”, que pede que façam um
patrolamento ao mesmo, e diz que foi promessa do Jaques, para ele votar, e diz que no caso do
Jaques, o mesmo prometeu que no primeiro dia faria a estrada dele, e em nove meses não apareceu
lá. Comenta que isso vai dizer, porque tal pediu para falar, porque ele viria aqui. Cita sua colega
Ionara, sobre as crianças, e diz que será bem franco, que tem o seu pequeninho com quatro anos e
não consegue correr atrás dele, e fala agora o que dirá correr atrás dos outros. Ressalta que cada pai
tem que pegar e ver aquilo ali, e que estão vendo, tanto o mesmo quanto os outros estão vendo o
perigo todos os dias. Comenta que cansou de pedir, o Jaques não adiantou pedir, o quebra-molas que
pediram não adiantou, faz nove meses e não adiantou, e ressalta que não queria ver nenhuma
criança embaixo de um carro, que nem agora de tarde, que foi duas vezes. Pede para perguntar para
o “Chico” que estava lá agora, e o mesmo “brigando” com aquela criançada, sobrou até pedra e
coisas na porta de sua casa, quebraram até um vidro, mas brincando, atirando coisas, e que não tem
problema. Diz que pediu para sair da rua, porque ia passar carro, e ressalta que tem parar ali para as
crianças sair. Comenta que talvez o Conselho dê uma passadinha, e diz que vai dar uma ligada e vai
chamar para ver. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR
RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Parabeniza a todos os funcionários públicos pelo dia do
funcionário, dia vinte e oito que ocorreu, os parabeniza, e diz que sabemos que o nosso município é
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tocado pelos funcionários, municipais e estaduais, e ressalta que os estaduais não têm muito que
comemorar com o governo que está aí, e que está difícil as coisas. Comenta que o Temer “cortou”
mais um pouquinho do salário mínimo, que seria para 2018, conseguiu tirar mais quatro reais para
baixar na previsão do salário de 2018, e diz que está ruim de comemorar. Cita o colega Jairo, a
respeito de construções, e fala para o mesmo que tenha certeza que o nosso prefeito vai olhar para
todas as localidades, como sempre olhou. Fala que no Carovi perdeu a eleição, mas mesmo assim
não deixará de construir lá, e fala que pode ter certeza, que se o governo não fez, já está com doze
anos aqui no Capão do Cipó e não fizeram, o vosso governo vai fazer, e podem ter certeza que tal irá
olhar para todas as comunidades, e vai fazer o melhor, tudo o que foi possível ao município, porque
podemos ver que uma cidade embelezada, o Prefeito Osvaldo Froner construiu; os asfaltos que tem
aí, o Prefeito Osvaldo Froner fez; cobertura que tem no Carovi, o Prefeito Osvaldo Froner fez; os dois
pavilhões da feira, também foi na administração Froner. Fala que podem ter certeza que nessa
administração vai fazer muito mais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO
GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Cita o colega Dilcione, e fala que não
podemos comparar estrada que é péssima historicamente, temos de se comparar com estrada que
tenha estrada modelo, que não é o caso de Tupã. Cita o colega “Miro”, e diz que procurar não adianta,
tem que achar e fazer. Comenta sobre o poço que foi feito, que foi debatido aqui, não foi terminado a
rede porque a bancada progressista entrou com denúncia que dizia que tinha desvio de dinheiro, e foi
parada a obra. Ressalta que essa é a realidade, foi ficado um ano e tanto parado, o dinheiro em caixa
e não foi terminado. Diz que aí vêm criticar nessa Tribuna a gestão passada. Fala que não está
defendendo, está esclarecendo a questão. Fala sobre a Capela Andres, já foi pedido, faz dias que já
foi pedido, os colegas vereadores vêm pedindo, e ressalta que depois que acontece, que precisa, aí
vão lembrar, vão correr, e pede para fazer antes que aconteça, que precise. Comenta sobre sua
preocupação de ser vereador, é manutenção de maquinário, de carros, diz que estamos quebrando e
encostando, aí fica fácil ir para leilão, e que não estamos fazendo revisão nenhuma no maquinário,
nem em carro, e que só estamos andando, e quando “estoura”, botam no galpão e vai a leilão, como
tem os casos para quem quiser olhar no galpão da feira, e tem uns que nem arrumaram. Agradece e
devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP:
Cita o “Manjolo”, e diz que na estrada foi passada a patrola lá, só que às vezes é pedra e chuvas. Fala
que esteve lá, e que trabalha naquele trecho, e para manter boa só se fique uma equipe só no local
para fazer o trabalho, mas que foi feito, e se certificou. Parabeniza a todos os colegas da Secretaria
da Saúde, pelo evento do Outubro Rosa que foi feito no Clube Aliança, e a dedicação de todos que se
empenharam a fazer aquele evento, e diz que as mulheres do Capão do Cipó merecem esse tipo de
comemoração, e o PIM e o NASF, e principalmente o PIM que se dedicou a fazer umas
lembrancinhas muito bonitas, os parabeniza, o comércio local que doou os prêmios que foram
sorteados lá. Diz que evento deste porte que venham vários nesse município, que este povo merece,
e foi feito com pouco dinheiro, e com bastante colaboração do povo do Capão do Cipó, o comércio, e
ressalta que o pessoal saiu satisfeito, com certeza. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Comenta sobre os títulos, e cita o seu
companheiro “Manjolo”, dos assentamentos, diz que estiveram em Brasília com o prefeito, e lá
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trataram com o coordenador do INCRA, fala sinceramente que os mesmos estão em uma região
fazendo entrega dos títulos, e o Capão do Cipó provavelmente eles vem no começo do outro ano,
para fazer a entrega dos títulos. Diz que foi assim que em Brasília os passaram. Fala que vieram de
Brasília, ficaram em Porto Alegre, e também foram lá tratar assuntos, inclusive do Deputado Luis
Carlos Heinze, e diz que ligava de lá para recebê-los no INCRA, e também passaram a mesma
informação. Comenta que agora estão buscando informações, através do Deputado Jerônimo, que
vos ligou a pouco, hoje, para que não venha a ter nenhum custo para os moradores do nosso
assentamento. Convida para o dia sete, às duas horas da tarde, uma reunião na antiga escola Vilma
Batista do Nascimento Veiga, no Entre Rios, para tratar assuntos referentes à escola, o fechamento
da escola definitivamente, porque ela não foi fechada, foi simplesmente suspensa as aulas, e a
professora se aposentou. Ressalta o convite a comunidade do Entre Rios para dia sete, se haver
aluno, a escola voltará a funcionar no Entre Rios. Parabeniza o Entre Rios, e ressalta que se haver
aluno na comunidade, a escola voltará a funcionar, porque foi feito um grande investimento na
administração do Governo Froner. Fala sobre a Secretaria da Assistência Social, uma belíssima
secretária, que está fazendo um belo trabalho na Assistência Social, e diz que acha que a mesma
jamais chegaria a uma casa e dissesse: “está aqui o brasilit para ti” se nada aconteceu. Acha que um
pouco disso aí, temos que olhar um pouco primeiro, para depois falarmos, e diz que não adianta vir
aqui nessa tribuna porque receberam uma ligação, ou porque veio isso ou veio aquilo, e ressalta que
a secretaria está fazendo um belo trabalho, a administração está fazendo um belo trabalho, está
sendo entregue os brasilit nas comunidades. Pede para aquelas pessoas que ainda estão precisando,
venham até a Assistência Social, entre em contato com eles. Fala que é vereador para trabalhar pelo
povo, e que vai até a Assistência Social, levará o nome das pessoas, que irá até as residências, a
secretária vai até a residência, e pede, por favor, para pedir a Deus que nos livre desses furiosos
ventos que vêm aí, e vamos esquecer um pouco dessa “demagogia de brasilit”. 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: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 010/2017,
do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores nos dias 02 e 03 de
novembro de 2017”. Após o senhor presidente explica sobre o motivo de se votar hoje o Projeto de
Resolução de Mesa 010/2017, 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 aos colegas para discutir e votar:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 010/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o
expediente da Câmara de Vereadores nos dias 02 e 03 de novembro 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 07/11/2017, 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, 31 de outubro de 2017.
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