Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Capão do Cipó
ATA N° 45 / 2017 (Ordinária)
Aos 07 (sete) dias do mês de novembro 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, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus,
iniciamos nossos trabalhos”. Após o senhor presidente, em exercício, cumprimenta os presentes e
explica que está presidindo a Sessão, motivo viagem do senhor Presidente a capital do estado. Após
o senhor presidente, em exercício, passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata
44/2017, da Sessão Ordinária do dia 31/10/2017, que foi aprovada por unanimidade. Após o Senhor
Presidente, em exercício, chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço
regimental de 05 minutos. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Em viagem Porto
Alegre. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o
Presidente, em exercício, a colega vereadora, os colegas vereadores, os assessores do deputado
Bianchini, os funcionários desta Casa, os que lhes prestigiam, e os ouvintes da 87.9. Fala sobre o
Novembro Azul, que estamos começando este mês de novembro, todas as quartas-feiras, pela parte
da tarde, será destinado para o atendimento dos homens, e convida a todos os homens para fazer
seu agendamento no posto de saúde, e resta que é pela parte da tarde com o Dr. Gilson, que estará
lá oferecendo alguns exames para os mesmos, exames da próstata, que é o de toque, e o PSA, se
necessário. Faz o convite a todos para participarem dos grupos de saúde que tem nas comunidades,
e cita o colega Dilcione, para que participem para cuidar da saúde. Diz que os homens também
precisam cuidar da saúde, e que estão orientando os mesmos para que vão até lá, ou faça o
agendamento para cuidar da sua saúde. Comenta também, que temos o grupo de tabagismo que está
começando, o pessoal que quiser participar é para ligar no posto, deixar o nome para os agentes da
saúde, para poderem levar até eles para eles poder chamar. Fala sobre um pedido de lâmpadas que
foram pedidas, e diz que conversou hoje com o eletricista, que está indo em vários pontos da cidade,
está tentando repor todas as lâmpadas que estão precisando, em pontos lá nas casinhas populares, e
já foi atendido, já foi feito o reparo, e que estão fazendo em todos os pontos que tem na cidade.
Comenta que esteve falando com os policiais, aonde lhe mostraram que estavam ansiosos pela
espera da viatura que está por vir, e que ligou para o deputado Bianchini ontem, e o mesmo lhe
passou que iria hoje, que era só assinar para passar, mas que agora acabou de fazer uma ligação
para o mesmo, e ele disse que não deu para fazer o repasse hoje, mas que amanhã é quase de
certeza que vai ter esse repasse de tal viatura, que atenderá o nosso município. Ressalta que os
policiais falaram que para andar pelo interior, fazendo algumas rondas, verificando, e vendo no grupo
do CONSEPRO, que mais alguns roubos aconteceram na região, e pede para as pessoas que
também são do grupo, informar, orientar as pessoas, se caso ver pessoas desconhecidas, carros
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desconhecidos, para avisar o pessoal da segurança, que seria diretamente a polícia, ou ligar 190, ou
para polícia daqui, para orientar. Pede a todos uma corrente de oração para o seu Taíde, que o
mesmo está passando por um problema de saúde, e pedir para que Deus o chame logo para o
transplante, pois o mesmo está na fila do transplante em Porto Alegre. Ressalta que esteve falando
com ele, e diz que falou para o mesmo ter fé, que Deus vai agir, e vai conseguir esse transplante o
mais rápido possível. Parabeniza a sua avó que esteve de aniversário dia três, e em nome dela,
parabeniza a todos os aniversariantes do mês de novembro, a colega Carini, e fala que está
esperando a festa, citando a mesma. Deseja uma boa semana e que todos fiquem com Deus, até a
terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO
(PDT): Dá boa noite ao presidente Antonio Jardim, em exercício, colegas vereadores, colegas
vereadoras, munícipes que honram com suas presenças novamente, assessoras do deputado
Bianchini, que aqui estão novamente e a todos os ouvintes da 87.9, que logo mais estarão ouvindo.
Inicia aqui então pedindo proteção de Deus para seu Ataíde, que Deus ajude, e na oração tudo se
pode. Ouvindo as palavras da colega Ionara, aqui dizer que mais uma vez tem que agradecer ao
deputado Bianchini, terça-feira passada o colega “Manjolo” falou e também diz ter falado do interesse
que tem esse deputado, mesmo não sendo de seu partido, tem que fazer essa referência da
disposição que tem esse deputado para a região. Diz que vê o trabalho dele, como tem
desempenhado sua função como deputado. Sabe que como deputado estadual não tem como
destinar nada para ninguém, não é como deputado federal que consegue se eleger através de
emendas, destinando emendas para localidades e municípios, e o deputado estadual é através de
esforço, porque ele não tem esse recurso para destinar, e o Bianchini está fazendo um trabalho de
esforço, de visita, de corpo a corpo, indo nas localidades, nas comunidades, retornando a aqueles
votos que teve, mostrando interesse em tudo que é setor. Como foi falado anteriormente, na sessão
passada, em tudo que é setor, e nada diferente como na segurança pública de Capão do Cipó, como
disse a colega aqui, que logo, logo estará sendo beneficiada a Brigada Militar com um carro para
ajudar na segurança aqui, que é o mais necessário de agora, para momento, um carro para atuar aqui
no interior e na cidade. Falando sobre isso aí o Presidente da associação de moradores do bairro
Santo Antonio, seu Nelson Vielmo, foi feito ontem lá com ele uma reunião lá na residência dele, às
vinte horas, dos quais ficou marcado para dia quatorze de dezembro no Clube Aliança, às vinte horas,
assembléia geral ordinária da Associação de Moradores do Bairro Santo Antonio. Então, todos os
moradores a partir de hoje já estão convocados a participar dessa assembléia geral, para eleição da
nova diretoria da Associação de Moradores, e quem quiser fazer um chapa, que se organize, será
feito edital em tempo legal, ele está providenciando isso aí, e quarenta e oito horas, como secretário,
estará apto para receber essas chapas, e no dia quatorze será a eleição com jantar lá no Clube
Aliança, sendo que terá de ser conforme o estatuto da Associação. Diz que será a eleição para
aqueles moradores aptos a votar, poderão votar, porque se sabe que tem moradores novos que ainda
não estão aptos ao voto, pode participar, pode ver como está Associação, são moradores não vão ser
tratados diferentes, mas sabe-se que são moradores já integrados a essa Associação de Moradores,
já integrados ao bairro, e que, futuramente, terão direito ao voto, mas ainda nessa eleição não
poderão participar, mas na próxima eleição certamente já podem participar. Então, fica aí o presidente
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Nelson com esse convite para dia quatorze de dezembro, no Clube Aliança, a partir das vinte horas.
Sobre o Conselho Tutelar, bastante polêmica a partir daquele pronunciamento da sessão passada,
que não saiu na rádio o pronunciamento das conselheiras Tutelares, e depois domingo saiu a
entrevista no programa do Serginho. Diz que não estava em casa e não ouviu o programa, mas
gostaria de dizer que concorda com as meninas do Conselho e do pessoal que trabalha no Conselho
Tutelar, muito baixo o salário das conselheiras Tutelares, muito baixo, a única coisa que não concorda
é com a comparação com o salário de vereador, pode ser comparado com os de coordenadores da
prefeitura municipal, com os dos secretários, com os de diversos FGs que tem ali, CCs, que ganham,
mas de vereadores não, porque os vereadores trabalham para o povo, e mais da metade do salário
volta para o povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa.

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES

MANENTE (PDT): Saúda o presidente em exercício, colegas vereadores, colegas vereadoras, os
assessores do Bianchini, público aqui presente, casa cheia, que bom que fosse (risos), mas sempre
estão aqui, então seu boa noite a todos. Quer começar hoje falando sobre água, conforme sessão
passada os colegas estavam muito preocupados com água, os quais debatiam um poço no Entre
Rios, e é verdade, às vezes, furam e fica. Diz que esse poço lá, no caso, foi sem serventia, teriam de
ter feito alguma coisa, colocado caixa. Vendo o problema que tem nos Assentamentos e falando com
o pessoal ali, onde lhe passaram que não sabia que há dois anos, dois anos e pouco, foi perfurado
um poço no lote do senhor Ivo, e esse poço lá pode se dizer que está abandonado, o qual tem muito
problema de água ali. Acredita que um pouquinho mais de força da administração que está agora teria
que pegar. Acha que não deve ser muito custo para levantar, porque já tem e tudo o que tinha que
fazer está feito, se colocasse uma caixa, uma bomba e ligar e deu, ali é um lugar alto com certeza iria
terminar esse problema que vem batendo a cada dia, sempre aqui nessa Casa, com problemas de
água. Pede que o Executivo também olhe para aquelas pessoas que ainda estão tirando leite lá com
dificuldade, sacrifício que foi descoberto as estrebarias depois, todos sabem que primeiro foi as casas
socorridas, mas que agora peguem e distribuam esses brasilit, tem gente que foi beneficiada que
talvez não precisariam, até porque teve gente que recebeu, como foi falado na sessão passada,
catorze folhas e foi só duas folhas quebradas. Então, que olhem para isso aí e tem gente que
merece. Diz ter ido olhar as estrebarias quebradas e o pessoal tirando novamente leite na chuva, no
rigor, e que o Executivo olhe para isso aí com carinho, e vá, se sobrou brasilit, até eles. Pede ao
presidente que dê uma força junto com o prefeito, de ver isso aí. Também quer falar sobre a cesta
básica, que acredita que para os vereadores é um absurdo não poder, dizendo assim corretamente
não pode fiscalizar, e que acha que os vereadores teriam que ter o direito de saber. Fala que foi pedir
para as gurias e elas lhe disseram que não dariam um relatório nenhum para quem vai a cesta básica,
porque, às vezes, tem gente que fica com vergonha de receber. Diz que essa pessoa que fica com
vergonha é porque não precisaria, porque se chegasse alguém e lhe dá uma cesta básica não ficaria
com vergonha. Então, acha que quem ganha não poderia fazer isso, se fosse o caso, porque hoje não
é nada fiscalizado, não sabe que proveito é, fala que não está falando nada contra a administração,
se nas outras acontecia isso, que os vereadores não tinham direito de fiscalizar, isso aí cada vereador
teria ter, e se não tem uma lei deveria ser criada uma para isso aí, para cada vereador ter um relatório
para quem vai, para depois não vir aqui falar fulano ganhou e não merece, e outro porque merece
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mais. Cita que as briga hoje são trazidas para cá coisas que, às vezes, o vereador deveria estar
tranquilamente sabendo que a pessoa merece. Então, acha que deveriam brigar em cima disso.
Sobre o carro que vai a Santa Maria, disse ter estado em uma senhora lá do Progresso, a dona
Sandra, ela marcou uma consulta para hoje de manhã, daí ela pediu, ficou para janeiro a consulta
dela, daí ela pediu para pegarem ela na caixa de água da antiga parada de ônibus da Marilene
Margutti, daí não sabe se foi a secretária ou quem falou para ela que não, o carro só iria até o
“Babalú”. Questiona porque não ir um quilômetro a mais até ali, sendo que vai levar um paciente já
doente porque o carro não vai um quilômetro a mais. Acha um pouco teria que ver também porque, às
vezes, quando tem lá no Posto do Mário, no caso, o carro vai até lá pegar gente e porque não vai um
quilômetro a mais, se vai até o “Babalú”. Diz que volta em seu tempo de liderança. Agradece e
devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP):
Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, assessores do deputado Bianchini,
povo que os assiste aqui hoje, ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Parabeniza ao deputado
Bianchini pela conquista desse carro para a nossa segurança, para a nossa Brigada Militar. Diz
sabermos que o deputado tem feito muito pela nossa região, tem batalhado bastante, e quando
merece têm que dar os aplausos, pois quem se esforça são poucos, mas na hora de pedir voto
aparece bastante e na hora de voltar com alguma coisa para o município são poucos que voltam, mas
está chegando à época de começarem a retornar, falta menos de um ano para a eleição e está
chegando à época desses deputados voltarem para nosso município. Diz que termos que escolher
muito bem quem nos representa, tanto a nível estadual como a nível federal. Quer pedir a Secretaria
de Obras que dê continuidade naquele serviço lá na localidade do Carovi, que sejam patroladas
aquelas estradas, pois as chuvas têm sido bastante, patrola estraga rápido e está na hora do
Executivo ver algo para poder manter as nossas estradas. Diz que hoje as patrolas estão num dia e
no outro dia chove e ela está estragada de novo. Acha que tem que arrumar uma pedra e colocar nos
lugares mais precários, que tenha condições do povo trafegar, pois estrada não para nunca. Pede a
Secretaria de Obras que olhe com bastante carinho, pois sabemos que grande produção o nosso
município tem na localidade do Carovi. Pede que sejam recolocadas umas lâmpadas que arrancou lá
com o último temporal que deu, tem lâmpadas que estão “alumiando” para o céu ainda, pois viraram
para cima com o temporal, mas sabemos que isso é a natureza e em seguida a Secretaria de Obras
estará mandando lá para recolocar, novamente, aquelas lâmpadas que foram arrancadas. Volta a
pedir a colaboração do povo, pois no próximo domingo estará sendo feito um risoto lá no salão da
Paróquia do Carovi, em benefício ao asilo de Santiago. Diz ter um grupo de pessoas que estão
organizando e ficou nessa missão de fazer esse pedido que o pessoal colabore, participe e contribua,
pois sabemos que as pessoas que estão lá merecem ser bem cuidadas e o asilo é de excelentes
condições, mas precisa muito ser feito, e é só através de doações do povo que é construído algo para
as pessoas no fim de suas vidas. No próximo dia dezenove diz que a escola cedeu o salão para ser
feito um risoto em beneficio de uma senhora que está passando por problemas difíceis, e convida a
comunidade que participe e ajude, pois a missão de vereador, hoje, e não só hoje, mas sempre, foi de
trabalhar pela comunidade, ajudando as pessoas, participando. Diz sabermos que quando uma
pessoa está doente, passando por necessidade, muitas vezes as famílias não têm condições, e é só
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com promoções para ajudar, por isso pede ao pessoal que puder participe desse risoto dia dezenove.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO
(PMDB): Cumprimenta o presidente, em exercício, demais colegas vereadores, vereadoras dessa
Casa, assessoria do deputado Bianchini, que os acompanha mais uma vez, munícipes que se fazem
presentes, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente, deseja melhoras ao
secretário de Agricultura, colega que esteve tomando um “sustinho” ontem. Espera que se recupere
logo, e, também, ao seu Taíde, que consiga um transplante o mais rápido possível. Diz estarmos
vivendo mais uma planta de soja, que é o nosso “carro-chefe” do município. Espera que cada um dos
produtores rurais do nosso município consiga alcançar seus objetivos, esses heróis que passam por
crises financeiras, altos custos de produção, temporais, preços baixos, custo elevados, e continuam
formes e fortes, sustentando o nosso país. Teve alguns pedidos de munícipes da cidade, que os
produtores que plantam ao redor da cidade que cuidem o vento e o horário, na dessecação, pois tem
alguns lugares que está atingindo pomares, hortaliças, e até mesmo o cheiro. Diz ser pedido de
alguns munícipes, e entende que nessa época o tempo é curto, o tempo “voa”, e nem sempre se
consegue fazer como a gente quer, mas espera que a compreensão dos produtores rurais e olhem
com carinho esse pedido do vereador. Sobre a polêmica do Tutelar acha que faltou um pouquinho de
diálogo de ambas as partes. Acha que foi um desgaste desnecessário e tinha que ter conversado
antes com as conselheiras e com a rádio para ser transmitido, seria uma polêmica a menos, sem
motivo nenhum. Acha que temos que cuidar alguns detalhes que acontecem e acabam desgastando
tanto o Conselho, como Câmara de Vereadores. Hoje, como de costume, e algumas pessoas também
lhe informam, olhando o Portal de Transparência, viu que temos um colega, coordenador,
representando a Assistência Social, na Conferência Estadual da Assistência Social, em Porto Alegre,
e para sua surpresa ele não tem vínculo nenhum com essa secretaria, e daí ganha quase quinhentos
reais de diária, e pelo que saiba tem secretária da Assistência Social, tem coordenador da Assistência
Social, e mandam outro coordenador, para sua surpresa. Diz não entender qual a lógica de se
acontecer isso. O vereador Jairo faz um aparte: Diz que ele é operário. O vereador torna a palavra e
diz que isso não vem ao caso, mas está como coordenador. Diz que se tem um coordenador da
Assistência e uma secretária de Assistência Social, por que mandar outro “cara” que não está por
dentro do assunto, sua surpresa. Outro problema sério que estamos vivendo, diz ser a manutenção do
nosso maquinário, pois só se pede para “tocar”, “vamos tocar mais um dia”, e vai um dia, vai uma
semana e daí coisas que custam mil reais, por exemplo, vai estourando e se torna três ou quatro mil.
Pede que cuidem isso, já pediu na última sessão, é dinheiro nosso, e viemos esse ano com
manutenção zero, estão “tocando até quebrar”, e aí os funcionários, operadores, às vezes, se negam,
pois sabem, conhecem a realidade de seu maquinário, e dizem que não quer trabalhar ou está
boicotando a administração. Fala que não é assim que funciona e queria uma atenção especial da
administração sobre isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA
DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, em exercício, colegas vereadores,
vereadoras, assessores do deputado Bianchini, os que assistem sempre e já são conhecidos da
Casa, quer cumprimentar a todos. No momento quer externar seus votos de melhora ao amigo e
secretário Tiago Tisott, que passou por um susto, mas acredita que já está tudo bem, e amanhã ou
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depois já estará no trabalho novamente. Quer citar a colega Ionara e diz que a mesma não
parabenizou, mas volta a dizer que quer parabenizar a esposa que estava de aniversário dia cinco, e
a Carol do Posto, que fez aniversário ontem, a colega Carini que fez aniversário ontem também, quer
desejar felicidades para ela, a dona Valdira, do bolicho dos Palmeiros, e diz que esteve lá e comeu
um pratinho de doce, porque ela convida, e, hoje também a colega do Posto, Laura, que também está
de aniversário, deseja um feliz aniversário para todos. Pede ao Executivo e comenta que já esteve
falando com o secretário de Obras que, dentro do possível, se puder “dar uma mão” para a
comunidade do Inhacapetum, ajudar com algumas telhas para a capela daquela comunidade, que ela
está servindo para os grupos de saúde, a escolinha que tinha lá caiu também, não tem. Diz que
aquela comunidade se a capela não tiver em condições, os grupos amanhã mesmo acredita que o
grupo nem vai sair porque não tem condições. Diz que não pode, já fizeram algum grupo debaixo de
uma árvore, mas não é isso que quer. Diz que o grupo de saúde dos hipertensos é muito importante,
as pessoas que participam dos grupos vêm no posto, e que já sabe que isso vale à pena. Então
dentro do possível se puder ajudar. Diz que tem um pedido e já falou com o secretário, quer dizer para
o seu Gaspar, que deve estar ouvindo logo mais, dizer que já fez o pedido do patrolamento da estrada
dele, seu Antonio Lopes nas Tunas, seu Gaspar é nos Palmeiros e seu Antonio Lopes nas Tunas, que
pediu para fazer um reparo na estrada dele. Diz ao senhor presidente que tem um pedido e não sabe
de quem é a competência, mas acha que é do DAER, que levante aquelas placa que tinha que ainda
indicava que existia Capão do Cipó aqui, que está caída no trevo e não foi levantada. Comenta que
achou que depois do “tapa buraco” que estavam fazendo, iriam levantar as placas e não colocaram.
Pede também ao senhor presidente, se puder fazer a reivindicação do trevo que vai para São Borja,
que ali bem para trás tem um que diz que tem Capão do Cipó, mas não no trevo mesmo, ali não tem
quem vai para Jóia e não indica Capão do Cipó. Comenta que o pessoal reclama que, às vezes, vêm
e que cruzam, que estão sabendo que a 377 é até ali, quando pega os buracos já sabem, mas o
momento que arruma a estrada não vai ter sinalização do município, e diz que gostaria que tivesse
bem indicado o município. Diz que também já fez o pedido ao secretário que recoloque as placas que
indicam, pois na cidade caíram todas com o vento e tem bastante placa no chão, e pediu para ele que
se puder levantar, que fica mais bonito com as placas. Comenta que não pode falar com o seu Cecito
hoje, que volte as pinturas na cidade, pois está chegando o Natal e tem que ficar com a cidade mais
colorida, pintar a cidade para esperar o Natal com a cidade mais colorida. Diz ser isso e que voltará
no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício,
passa os trabalhos da Mesa para a 1ª secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR ANTONIO
CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta a senhora presidente, colegas vereadores, colega vereadora,
assessor do deputado Bianchini. Comenta que está um pouco preocupado com o deputado Bianchini,
que está sendo bastante mencionado nessa tribuna: “olha que vem novidade pela frente, deputado,
beleza”. Comenta que o deputado Bianchini é uma pessoa muito simples, uma pessoa que, além de
ser um bombeiro, é um ‘cara’ que fez uma campanha muito honesta, muito limpa na cidade de
Santiago, em cima de uma moto. Diz que ele tem uma humildade muito grande, muito simples como
deputado. Sabe da pessoa do deputado Bianchini e parabeniza o trabalho dele. Ressalta que é bom
que alguém, munícipe de Capão do Cipó, ou até mesmo os futuros colegas, possa ajudar o deputado
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Bianchini. Diz que hoje tiveram uma reunião na comunidade do Entre Rios, na escola Vilma Batista do
Nascimento, agradece a presença do colega Dilcione, para tratar assuntos referentes à escola,
infelizmente a escola tomou, a comunidade tomou a decisão do fechamento da escola, já por ter mais
alunos que já estão aqui na escola Julio Biasi. Comenta que vão assumir a escola como patrimônio da
comunidade, para que possam ter um cuidado com ela também e que a administração nunca não vai
abandonar a comunidade lá. Então, agradece a presença da secretária, senhor vice-prefeito,
Conselho de Educação, professores que estiveram presentes, comunidade que esteve presente, mas
a decisão já está tomada, não mais voltará ser uma escola para estudantes, será uma associação de
moradores que já é criada na comunidade de Entre Rios. Cita o colega “Manjolo” e diz que vai entrar
em contato com a secretária de Assistência Social, muito competente a querida secretária, e vai ver
as possibilidades da coberta desses galpões da bacia leiteira, já que é tão sofrido a bacia leiteira, já
que não tem valor nenhum um litro de leite, e que irão fazer o possível para ajudar. Vai conversar com
o prefeito e vice-prefeito, com Assistência Social e vão ajudar naquilo que puder. Diz para ter certeza
que o pessoal dos assentamentos onde mais a bacia leiteira, ressalta que teve muito maior, mas
agora inclusive por motivos de calotes, “isso e aquilo” acabaram deixando de tirar o seu precioso
trabalho para o sustento de sua família.

Dá boas melhoras ao colega Tiago Tisott, que esteve

hospitalizado ontem, e se Deus quiser se recupere logo, foram pequenos problemas, mas já está se
recuperando o colega Tiago Tisott. Faz agradecimento muito especial ao querido amigo João
Lemes,do jornal Expresso, que lembrou do vereador novamente na sexta-feira. Diz que admira o
mesmo muito por ser um jornalista, e diz que bom que o jornal Expresso lembrasse de fazer uma
visita, que já vai para um ano que não vem, e a preocupação de ter energia elétrica em Capão do
Cipó. Diz que aqui não tinha nada contra hospitais, mas que também batalham e quer trazer o pessoal
da AES Sul, para que venha dar um pequeno esclarecimento. Então, agradece o João por ter se
lembrado do nome do mesmo, e falado sobre a sua pessoa. Acredita que o jornal Expresso deverá vir
mais a Capão do Cipó, também para ver o que foi perdido aqui. Então, diz que o João parece que não
entende que Capão do Cipó tem comércio, que Capão do Cipó tem Posto de Saúde, que Capão do
Cipó tem mercado, que Capão do Cipó tem bacia leiteira, que Capão do Cipó tem poços artesianos.
Então, quer dizer ao João Lemes que venha conhecer mais a realidade do Capão do Cipó. Ressalta
que venha mais e será um prazer receber ele aqui, e que podem falar do mesmo que não tem
problema nenhum, que não deve nada ao jornal Expresso, admira o trabalho deles, mas se fosse ele
ficar sem energia elétrica, como que ele ia imprimir o “ganha pão” dele, de que forma o João ia ganhar
o “ganha pão” dele, questiona. Diz que vai voltar no seu tempo de liderança, seu muito obrigado.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da
Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor
presidente, colega vereadora, colegas vereadores, público que se faz presente, assessores do
deputado Bianchini e ouvintes da 87.9, seu cordial boa noite a todos. Começa agradecendo por
ontem, por estar de aniversário, pelas inúmeras ligações, mensagens, e diz que faz refletir que muitas
vezes tem lutas é difícil o dia a dia, mas que bom que quando é surpreendida, como foi ontem. Não
vai citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas quer agradecer aos amigos que foram e
fizeram a belíssima surpresa ontem, e diz que nem esperava e nem imaginava. Então, deixa seu
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muito obrigada a todos e que Deus recompense a cada um de vocês. Pede ao Executivo que quando
puder coloque uma caixa d’água no cemitério e que faça uma roçada, porque agora passou o dia de
finados e o pessoal que veio de fora, ressalta que ficou triste de ver sujo o cemitério do jeito que
estava. Diz que a mesma não tem esse hábito de ir a cemitério, mas as pessoas cobram e não é nada
mais justo cobrar os vereadores. Estava passando por ali e estava chegando o pessoal de Santiago, e
perguntaram: “mas como vereadora, a sujeira desse cemitério!”, aí a mesma diz que se desculpou e
disse que de certo não deu tempo, mas acredita que vão fazer, e tem que fazer uma roçada. Ressalta
que não está falando da gestão de agora somente, mas que tem que colocar, é uma necessidade
uma caixa d’água ali, para as pessoas que tem os entes queridos e querem limpar e não tem nem
como levar. Então, acha que é uma necessidade colocar uma caixa d’água ali. Diz que terça passada
falou e pediu ao secretário de Obras que visse a estrada do Rincão dos Vieira. Ressalta que,
sinceramente, parece que foi uma brincadeira o que foi feito lá naquela estrada, então deixasse como
estava. Diz que até mesmo foi informada que uma patrola atolou, e que a mesma pediu que colocasse
pedra, porque se uma pessoa precisasse sair com chuva ou uma ambulância entrar lá, não entra.
Comenta que realmente foram lá passaram a patrola e não colocaram uma carguinha de pedra.
Então, pede que o secretário faça o favor quando puder, olhe para aquele povo do Rincão dos Vieira
até a esquina do Ronaldo, que vai até o Renato Bender e coloque pedras. Ressalta que é o que
espera. Diz que não pode deixar de dar as boas vindas ao sobrinho que está chegando ao município
com consultório, que está vindo para somar no Capão do Cipó, o Renato, é filho do irmão mais velho
da vereadora, o Jair, ele e o colega dele. Ressalta que sabe que tem ótimos profissionais dentistas no
município, mas eles estão abrindo consultório particular aqui, vão atender convênios, e estão
chegando para somar. Comenta que “o sol nasceu para todos”, e para si é motivo de orgulho e
satisfação eles estarem abrindo. Diz que eles já têm consultório em Santiago, e que vão estar duas
vezes na semana aqui, um dia o Matheus que vai estar atendendo e no outro dia é o Renato. Diz que
vai estar divulgando nesses dias, e que vai ser na frente da pousada Santos e Silva que vai ser o
consultório deles. Comenta que a princípio será dia 28 a inauguração, mas estão esperando as
liberações para ver se realmente vai dar para ser, se não for a mesma vai estar divulgando. Quer
agradecer ao deputado Bianchini pelo grande esforço que fez mais uma vez, e que o mesmo não é do
seu partido, mas tem que reconhecer que ele está fazendo muito por Capão do Cipó, só em vir a
viatura que era de grande necessidade para segurança, diz que tem que reconhecer o deputado.
Volta mais uma vez a tribuna pedir ao Executivo que arrume a capela Andres, que está desde o
primeiro temporal sem arrumar. Ressalta que foi arrumada e pede desculpa porque não viu, e que se
foi arrumada, foi hoje. Diz que volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: A vereadora
não fez uso da palavra. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT:
Comenta sobre o patrolamento, pedido na sessão passada do Passo da Areia até Cardinal, e cita o
colega Dilcione se referiu que já havia patrolado, e diz que pelo o que o mesmo soube, até o domingo
não haviam feito. Ressalta que ouvindo tal senhor falar sobre os Palmeiros por lá, que seria a mesma
estrada, que está horrível, os “caras” passaram no domingo, e lhe ligaram, e pediram: “Manjolo, fala,
porque não fizeram nada”, e pede que uma patrola faça o patrolamento no Cardinal. Pede ao
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secretário Jaques uma carga de pedras no assentamento Santa Rita, frente a entrada do seu Giovane
Farias, o qual tem pedra de ponta lá, e cita o seu Emílio, do Santa Rita, que andou batendo o carro
dele embaixo, pois está horrível de passar com o carro baixo, tem pedra de ponta danificando o Carter
ou coisa assim. Pede novamente que coloque uma carga de pedra, ou fosse lá e passasse o rolo e
emparelhasse, ou arrancar tais pedras. Pede uma carga de pedra para a Catarina, Catarina do
“Jorginho”, e ressalta que todo mundo a conhece, e diz que ela faz tempo que pede, e quando chove
entra água para a casa dela. Agradece se der para fazer isso aí. Comenta sobre o pessoal do
deputado Bianchini, como os colegas do mesmo já agradeceram, e o mesmo agradeceu na sessão
passada, e diz que sabe que é uma pessoa que está agindo de uma forma que vos deixa surpreso,
porque tal não faz política, ele trabalha com amor e carinho, e fala que é isso que temos que ver o que
um deputado faz por nós, e o que a gente pode ajudar. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador não fez
uso da palavra. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: O
seu parabéns a Carini e suas felicitações. Pega a deixa do colega Dilcione, e comenta sobre as
placas, que as precisamos sinalizando em todo o município, não só na cidade, que tem muitos
lugares, divisas, rincões, regiões, e fala que quem não conhece Capão do Cipó, o “cara” fica
totalmente perdido, e pede para que faça todas as localidades do nosso município. Cita o “Manjolo”, e
comenta sobre as águas, e que dinheiro nós temos dois milhões e quatrocentos, e que esperamos
que em seguida a administração consiga terminar essas águas que foram começadas, e teve a
investigação que não deu em nada, que seja concluído. Comenta sobre pedidos de informações, e
fala que tem pedido de informação há dois meses, e o mesmo não recebe. Diz que não sabe se
estamos voltando à ditadura, pois o mesmo pede e não recebe. Questiona se não tem que pedir via
Ministério Público, e que não queria isso. Fala sobre as estradas, e diz que falar em estrada é uma
piada, que primeiro as que fazem não terminam, só começam, e é muito criticado nesta Casa na
gestão passada, e hoje é a mesma coisa. Ressalta que o secretário era o mesmo, e que em dois anos
na gestão passada era secretário, e agora continua sendo o mesmo, e fala que é claro que agora
melhorou muito, mas o secretário é o mesmo, e é isso que acontece. Agradece e devolve a palavra à
Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Comenta que o
secretário deve ser bom, porque no seu governo já era secretário. Diz que tentaram copiar, mas que
vai dar certo, se Deus quiser. Convida, reforçando o convite que a colega Ionara fez para os homens
do Capão do Cipó, que procure agora nesse mês de novembro, onde está sendo bastante priorizada
a saúde do homem, e fala que é uma doença silenciosa, que no começo não apresenta sintomas,
mas que temos de fazer o exame preventivo e esquecer o preconceito, porque depois de estarmos no
caixão, não vai ter nenhum preconceito. Diz que todo mundo vai estar lá e dizer: “o coitado morreu
daquilo”. Ressalta que bastante homens, com a idade de cinquenta anos acima, têm problemas de
próstata, mas se for detectado bem no começo, ele tem cura, e tem como tratar. Pede
encarecidamente que os homens façam essa avaliação nas quartas-feiras de tarde, e fala que o
doutor irá fazer uma palestra, vai explicar para os homens, e depois se necessário for, ele vai pedir
exame de PSA. Ressalta o pedido a todos, para que vão até o posto de saúde. Agradece e devolve a
palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Comenta sobre a
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viagem de tal funcionário, e cita o colega Tiago, e diz que acha que é um presente do Papai Noel o
que ele ganhou, pois dizem que o mesmo andava bravo por ali, e mandaram-no tirar uma diariazinha
em Porto Alegre, e ressalta que ele volte contente de lá. Fala sobre o Banrisul, pedindo um recadinho
ao Bianchini, que continue batalhando por nós, e diz que o Banrisul no final de semana não existe
para nós, feriado também, já se lacram ali, e que terminal não tem. Ressalta que em Santiago tem
quinze ou dezesseis terminais, e que nós aqui só temos um, e não funciona. Diz que é brincadeira,
que já está cansado e não fala mais, e não sabe o que vai dar isso aí. Cita o colega Tiago, e fala que
é brincadeira, quebrou o maquinário dia vinte e dois de novembro, e agora tem o leilão leve, que
quebra e botam lá em leilão. Ressalta que dia vinte e dois de novembro está destinado o leilão, e
certamente o que está quebrado vai para leilão. Fala que o grupo de hipertensos lhe ligou lá de cima
querendo saber aonde vão se reunir agora, se a Capela do Inhacapetum está totalmente
desmanchada. Pede à comunidade que venha conversar com o prefeito, e ajude a recuperar o
mesmo, para que a administração ajude junto à comunidade para que saia do grupo de hipertensos.
Os seus parabéns a colega Carini pelo aniversário ontem, e as suas boas vindas aos parentes da
mesma, que são cipoenses, e vem atender no município, os odontólogos, e ressalta que estão vindo
para o município, mas são cipoenses, e isso é bom para Capão do Cipó. Comenta quanto a nossa
funerária, e fala que foi trocado os brasilit, mas que tem muito mais o que nós arrumar, ressaltando
que é brincadeira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, passa os
trabalhos da Mesa para a 1ª secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES
JARDIM, Líder de Governo: Comenta sobre a questão das escolas, das antigas escolas do
Inhacapetum, do Distrito de Progresso, e diz que vem batendo sobre isso, e não de agora, já de anos,
para que recuperem, e nenhuma administração teve coragem de fazer isso. Ressalta que não é
Governo Froner, não é governo que passou, nenhum teve a coragem. Fala que parece que os
governos que passam, esquecem-se do povo, e só vão lembrar em época de eleição. Fala que no
Distrito de Progresso nós temos uma bela de uma escolinha, e que vamos nos preocupar de
recuperar, e que no Inhacapetum, citando o colega Dilcione, diz que também temos de nos preocupar
de arrumar pelo menos a Capela, para que a comunidade possa usar, porque não tem onde se reunir.
Pede para que imaginem as pessoas reunidas, com a Saúde, debaixo de um pé de uma árvore, e que
isso não é para uma administração, para um vereador, para um secretário. Diz que temos que
trabalhar, e fazer o possível para a recuperação dessas escolas que estão, praticamente, fechadas, e
que a nossa administração olhe com bons olhos. Comenta sobre as questões das estradas, e que
sabemos que as estradas estão sendo patroladas, mas que, ocasionalmente, vem essas chuvas
muito grandes, aí danificam as estradas, e temos de voltar de novo fazer o patrolamento nas estradas.
Quer falar sobre a pessoa do Henrique Nascimento, que está em Porto Alegre participando da
conferência da Assistência Social, e que, certamente, a secretária o autorizou. Não acredita a
secretária, competentíssima, da Assistência Social, não quisesse ir. Diz que é sinal que ela autorizou:
“vá lá e participe para mim”, e deu certo documento para que o mesmo fosse participar. Fala sobre a
questão desses dois milhões que tem na prefeitura, ou nos cofres da prefeitura, e que não sabe que
época vai ser liberado, porque tal entrou para a justiça, e deu certos problemas, e que não sabemos
ainda para dar continuidade sobre os poços artesianos. Cita o “Manjolo”, que falou que no
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assentamento tem um poço artesiano perfurado, há mais de dois anos, e, às vezes, muita gente não
tem água na torneira, porque tem um posso lá perfurado, simplesmente perfuraram e deixaram.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da
Mesa. Após o senhor presidente, em exercício, convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das
correspondências recebidas: CONVITE, da Igreja do Evangelho Quadrangular, convidando para culto
em comemoração aos 66 anos da IEQ e Proclamação da República, dia 15 de novembro, às
19h30min, na IEQ de Capão do Cipó. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente,
em exercício, declara encerrados os trabalhos da presente Sessão, informa que não haverá sessão
no dia 14/11/2017 e convida a todos para a próxima sessão que será dia 21/11/2017, 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, em exercício, e a 1ª Secretária da Mesa. Capão
do Cipó, 07 de novembro de 2017.
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