Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Capão do Cipó
ATA N° 46 / 2017 (Ordinária)
Aos 21 (vinte e um) 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 declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos”. Após o senhor presidente passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da
ata 45/2017, da Sessão Ordinária do dia 07/11/2017, 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 IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o
senhor presidente, colega vereadora, os colegas vereadores, o secretário de Obras, o secretário de
Agricultura, o Jandy e a dona Judith do Lions, e demais presentes. Começa falando sobre o Lions que
está promovendo mais um risoto beneficente para a senhorita Vanessa, que se encontra em
tratamento médico. Pede para todos a colaboração. Diz que as listas estão consigo, com a dona
Judith, com o colega Jairo, com o Jandy e mais outros locais que estão com a lista para arrecadar e
poder fazer esse risoto no domingo, no Clube Aliança, no valor de dez reais. Pede a todos que
comprem os cartões, colaborem com a Vanessa. Ligou para a mãe dela e a mesma pediu muita
oração, que ela está precisando. Pede que orem pela Vanessa, tudo irá dar certo, e Deus está com
ela, e tem certeza que logo ela estará bem. Fala sobre a Copa ESP, aproveitando a presença do
“Maurinho”, que estava junto com o “Tigre” e o Renato e deram apoio a essa gurizada que esteve lá.
Cita que o Sub 15 ficou em terceiro lugar e o Sub 11 ficou em quarto lugar, e os demais participaram.
Fala que a copa é de Cacequi a São Borja, vários municípios, e os guris que participaram fizeram bem
lá, e tem certeza que estão a cada dia melhorando e vão continuar apoiando essa gurizada, pois tem
certeza que eles têm futuro aqui no município. Manda abraço para o “Mano”, o Almeu Seifert, ouvinte
assíduo aqui da Câmara de Vereadores, e além do mais, um torcedor fiel do Grêmio. Diz a ele que a
partir do dia vinte e nove a bicicleta do mesmo estará azul, pois fizeram uma promessa, se o Grêmio
for Tri, e irá ser, a bicicleta dele será pintada de azul, e ele dá risada e diz que quer a bicicleta dele
azul. Diz que irão pintar o triciclo dele de azul, pois ele vive andando e irá andar com a bicicleta azul e
a bandeira do Grêmio. Sobre o concurso diz ter sido questionada por várias pessoas e foi ter
informação na prefeitura e eles lhe passaram que estão aguardando o Banrisul e a Objetiva elaborar
os boletos para sair o edital, e assim que sair sai o edital para as pessoas poderem se inscrever. Com
certeza diz que será a partir do ano que vem, no começo do ano que vem que irá sair esse concurso.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta
o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças.
Em especial ao presidente do Lions, que aqui está, mais a dona Judith que integra a diretoria, aos
ouvintes da 87.9, que logo estarão os ouvindo. Parabeniza o pessoal do Lions que, mais uma vez,
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está realizando, como disse a colega Ionara, um risoto beneficente, pelo trabalho que eles realizam
aqui no município, sendo um trabalho voltado sempre às pessoas carentes do município, sem fins
lucrativos, sempre apoiando junto com a comunidade aqueles que mais necessitam, principalmente
na questão de tratamento de saúde. Diz que sabemos que a Vanessa está passando por uma
situação difícil de saúde, mas com fé, ajuda da comunidade e com orações, se Deus quiser, ela irá
vencer essa batalha. Pede que, domingo, o pessoal compareça no Clube e a ajude comprando seu
cartão de risoto, se não for lá, que compre, pois já está ajudando. Diz que seu Nelcindo Brum lhe
procurou e pediu para falar hoje sobre o calçamento das mangueiras. Diz saber que isso foi um
projeto que veio para a Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, dos quais esse senhor está indignado
pelo valor do boleto que está sendo cobrado para ele, hoje, três mil e poucos reais, sendo que na
época era para serem seiscentos reais, em duas parcelas. Cita que o mesmo procurou diversas vezes
o boleto para pagar, pela Emater, que tinha que emitir o boleto para ele, parece que alguns receberam
o boleto e pagaram na época certa seu valor de seiscentos reais, em duas parcelas. Diz que ele tinha
o dinheiro, na época, para pagar, sempre segurando esse recurso, nunca veio o boleto para ele, e
agora veio uma cobrança de três mil e poucos reais. Diz que não é justo, não é certo, se for esse
valor, certamente ele não irá pagar, mas ele pede ajuda do Executivo e da Emater, que vejam como e
o que fazer, questão de entrar em contato com os órgãos públicos do governo estadual para ver uma
maneira. Diz ter certeza que não é só ele que está nessa situação, pois tem mais produtores que
devem estar sendo cobrados, mas esse valor, como ele disse, se soubesse que era isso aí, que
tivesse que pagar esse valor, hoje sairia bem mais barato contratar um caminhão de concreto, trazer e
fazer, ladrilhar ou concretar mangueira dele, particular, do que pagar esse valor para o governo. Diz
ser incrível, pois roubam de tudo que é lado, e quando tem que favorecer um pobre, ajudar um
pequeno produtor, cobram o dobro, no caso. Acha que deixam vencer para depois botar juro sobre
juro e vir cobrar dos próximos. Avisa que a Secretaria do Meio Ambiente está convidando o pessoal
que dia trinta, aqui na Praça, a partir das quatorze horas, será entregue as mudas de crotalária, e o
pessoal que interessar adquirir essas mudas, dia trinta, sem ser essa quinta-feira, na outra que vem, a
partir das quatorze horas, toda a secretaria estará ali entregando as mudas de crotalária, e manhã vai
estar no Roseli Corrêa da Silva, pela parte da manhã, entregando a semente e na parte da tarde ali no
Júlio Biasi. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE
(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, seu boa
noite a todos. Inicia dando os parabéns ao colega Diego, por ter tomado a iniciativa, pois acha que
todos os presidentes dessa Casa teriam de ter tomado antes, em passar essa verba da Câmara para
comprar essa máquina, que foi falado ontem na reunião, uma máquina (draga). Diz que ontem
ouviram o pessoal falar, onde o vice-prefeito colocou que foi pago setecentos mil para quebrar pedra
com outra máquina contratada, e vejam só se tivesse uma máquina do município, que bom que seria.
Cita que o Diego está de parabéns por essa iniciativa, uma coisa boa que está sendo feita. Pede ao
secretário, que a hora que essa máquina estiver em mãos, coloque um motorista, operador que tenha
curso, ou fazer curso, na mão de um, máximo dois, para não dar problema, pois é uma máquina já
mais difícil de que outra pequena. Pede ao coordenador de esportes que faça reparo nas telas da
quadra sintética, onde a gurizada quer jogar a noite e não está dando, pois a tela está bastante
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erguida, furada, e qualquer reparo ficaria bom, e as lâmpadas parece que não estão acendendo, e
eles pediram para fazer esse pedido. Outra coisa diz ser algo que até não poderia falar, mas um dia,
eram onze horas da noite, lhe ligaram, que tinha um chamado para uma fossa lá da Catarina, até o
“Jorginho”, e até a colega Ionara acha que foi lá olhar. Diz ter ido lá ontem, é uma água de uma pia
que sai, e a fossa está caída um pouco para dentro, e o pessoal ficou de ir lá e não foram. Acha que
na hora ou dizem: não vamos ir, ou vamos vir e ir lá, pois aí os vereadores ficam toda hora ouvindo no
telefone. Pede que se prometa que vá, não deixe esperando. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas
vereadores, vereadoras, comunidade presente, pessoal do Lions, ouvintes da 87.9, seu boa noite a
todos. Começa agradecendo a Secretaria de Obras pelo patrolamento que está fazendo na localidade
do Carovi, Passo do Valo e Passo do Tibúrcio. Diz estar ficando muito bom o trabalho. Hoje andou, a
tarde, no Rincão dos Mamoneiros, e está toda patrolada. Acha que nosso município tem muita coisa
para fazer, mas estão fazendo bastante em onze meses de administração já podemos sentir que algo
está sendo feito. Cita que ainda existe muito, pois nosso município estava bastante parado, tinha
vários bueiros trancados, passou, praticamente, quatro anos sem reparos e está sendo difícil, mas, na
forma do possível, está sendo feito o trabalho. Parabeniza a todos os vereadores pela economia que
foi feita durante este ano, de poder chegar ao fim do ano e conseguir devolver dinheiro para a
prefeitura, e esse convenio que o presidente tem feito com o prefeito para ser comprada essa
máquina. Parabeniza e agradece a todos os companheiros que ajudaram a economizar, pois quando
se vê nosso Brasil do jeito que está a roubalheira, comprando gente de todo lado, a nossa câmara
ainda está enxuta, e nosso governo do estado roubando de todas as maneiras para conseguir
dinheiro para fechar as contas, tirando do pobre, do agricultor, de várias partes, o nosso município
está dando exemplo como pode ser administrado. Seu muito obrigado a todos os colegas pela
economia que fizeram em poder devolver esse dinheiro para nossa prefeitura. Agradece e devolve a
palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o
senhor presidente, demais colegas vereadores dessa Casa, munícipes que se fazem presentes,
ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Começa falando da viagem que fez junto com o
presidente, onde tiveram na AGERGS, que foi uma judiaria ter decretado estado de emergência,
senão todos os agricultores teriam uma indenização, e diz que isso é coisa que acontece. Comenta
que a RGE prometeu estar presente hoje à tarde na Câmara de Vereadores e a principio já não
apareceram. Diz que também estiveram na ANEEL, fiscalizadora da OI, que disse que vai tomar
providências e abrir um processo contra a OI, tomar providência em relação ao sinal, que após o
temporal está dando muito problema. Comenta que encaminharam alguma coisa para a agricultura,
estiveram conversando com o secretário e vão ver se conseguem fazer o acerto lá. Ressalta que
voltando para o município, tem algumas queixas e diz que não sabe se está indo as denúncias só no
mesmo, e que está meio de “para-raio”. Diz ao pessoal que tem coordenadores usando maquinário da
prefeitura, em horário de expediente, um carregando ração para casa. Cita o Jaques e diz que é o
coordenador dele, e o outro carregando ovelha com o caminhão da prefeitura dentro, e tem fotos.
Comenta que vem criticar e fala para ver se corrigem alguns erros, porque é dinheiro de todos que
está correndo, combustível, desgaste de caminhão de todos. Comenta que não vem aqui para criticar,
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mas para ver se corrigem os erros. Outra coisa, o mesmo coordenador está fazendo um gesto nobre,
inseminando no final de semana, que é louvável, mas o mais impressionante é pegar o carro da
inseminação na sexta-feira e entregar na prefeitura na segunda. Se tiver algum animal para fazer
inseminação, que venha pegue o veículo desça a propriedade e retorne a prefeitura, mas aí deve ser
até ordem da chefia. Diz que quando critica, e diz que o governo atual, cita o colega Antonio e diz o
governo deles, a palavra chave é desorganização, e criticam o mesmo por isso, tanto é que a luz do
Posto de Saúde a um mês que deu temporal, até agora tem repartição que não tem luz ainda. Diz que
daí vem cutucando e tem a velha frase que é muito fácil dizer: “eu não sabia”. Questiona em que
mundo vivem os gestores. Cita o colega “Miro” e diz que o que mais lhe impressiona quando tu falas
que a gestão passada estava parada, principalmente em questão de bueiro, tu podes cobrar o teu
vice-prefeito, ele foi chefe hoje, foi secretário dois anos, é bem simples, ou ele virou milagroso agora?
Diz ser isso e volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR
DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Dá boa noite senhor presidente, senhores vereadores,
vereadoras, secretários presentes, colegas funcionários públicos, Jandy seu parente, quer
parabenizar ele e a dona Judith pelo que estão fazendo no município, ajudando as pessoas que tem
mais necessidade. Agradece ao senhor presidente, e em seu nome agradecer todos os que se
dedicaram para dar aquele almoço, que tiveram no dia quatorze. Diz que foi muito singelo, mas muito
gratificante para o funcionário público. Ressalta que o mesmo, como funcionário público, agradece o
senhor e toda equipe que estava lá e que proporcionaram aquele maravilhoso churrasco para todos.
Parabeniza o sobrinho Matheus Lopes, que se formou dia dezoito técnico em enfermagem, e dizer
que se trabalhar na saúde é se doar por pessoas que estão com necessidade e sentindo-se, às
vezes, frágeis, e, às vezes, têm que fazer o impossível para animar esse tipo de pessoa. Pede aos
colegas vereadores, está indo um projeto para análise dos colegas, que dispõe sobre a isenção de
taxa de concurso público no município para os doadores de medula óssea e doadores regulares de
sangue. Pede que os colegas olhem com muito carinho, porque teve algum tempo atrás que ocorreu o
falecimento do menino em Santiago, o Tiago, e ver se incentiva mais os jovens e essas pessoas que
estão no auge da sua idade a doar sangue e fazer doação de medula, porque, às vezes, um simples
gesto pode salvar uma vida. Então, pede aos colegas que vejam com bastante carinho e que
possamos fazer esse gesto, que vai custar pouco, aqueles jovens que querem fazer um concurso
publico vão ter esse benefício também e salvar vidas. Ressalta e pede que os colegas olhem com
bastante atenção. Cita o colega Jairo e diz que também está passando por esse momento que não
veio boleto para pagar,a conta vencia em agosto e não veio. Diz que procurou, foi nos Correios e não
veio e era de cem reais por ano e hoje o mesmo foi no Banrisul e falaram que tem para o ano que
vem e são quatro parcelas de seiscentos e vinte. Então, acha que vai pagar tudo o que era subsidiado
que eram dois mil reais, era dois mil e quinhentos e o mesmo pagava quinhentos e era subsidiado os
outros dois mil. Acha que vai entrar também nessa, e diz que fica triste porque não vieram esses
boletos e não tem como pagar. Diz que foi no banco, na Agricultura, na Emater e não consegue nada.
Diz ao colega Tiago que esse negócio de ficar indo e vindo, e fala em economia e de repente o “cara”
chega aqui e chamam porque tem uma vaca no cio e daí o “cara” tem que voltar. Então para
economizar acha que se não está usando o carro para passear acha correto, se ele se responsabilizar
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em cuidar tem que ficar lá mesmo. 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, jurídico, secretária, cumprimenta a todos,
secretário Tiago da Agricultura, servidores públicos, senhor vice-prefeito e secretário de Obras do
município, Lions Club na pessoa do Jandy o presidente. falar um pouco da dona Judith, diz que
precisam de muito tempo para falar sobre o belo trabalho que a dona Judith faz no dia a dia, às
pessoas humildes, às pessoas que precisam, e diz ao povo de Capão do Cipó que é nesta hora que
sabe que o Capão do Cipó é solidário, que o Capão do Cipó estende a mão, quando mais precisamos
ou quando estão em cima de uma cama de um hospital, tem um ser humano, tem uma mãe, um pai,
um filho, um irmão que lá está correndo para tentar salvar uma vida. Diz que isso emociona muito e
convida o povo de Capão do Cipó que participe domingo do almoço beneficente. Quer se fazer
presente, pois conhece a pessoa, conhece a família. Então, parabeniza o Jandy, a dona Judith, as
pessoas que estão com a rifa e lista de doação. Diz que já colaborou e diz que é nessas horas que
sabe que Capão do Cipó é abençoado por Deus e tem certeza que vai ser muito mais. Faz um convite
para a comunidade de Entre Rios, para o dia vinte e nove, o coordenador do CRAS e a assistente
social do CRAS estarão em uma importante reunião lá na antiga escola Vilma Batista do Nascimento,
para tratar assuntos sobre cursos, palestras e convidam toda a comunidade que se façam presente lá
no Entre Rios. Fala sobre as estradas do município e diz que estão muito boas, agradece ao
secretário, aos patroleiros, aos servidores públicos que fizeram um belo trabalho na estrada do Entre
Rios, parabéns ao secretário e vice-prefeito Jaques, ao “Itacurubi” que por lá fez um patrolamento,
excelente trabalho do “Itacurubi” e de todos os patroleiros que fazem um trabalho excelente. Diz que
os servidores públicos são a base do município. Então, parabeniza todos eles pelo belíssimo trabalho
que vêm fazendo em prol do povo cipoense, não é em prol da administração, é em prol do povo de
Capão do Cipó. Diz que isso orgulha muito quando tem um servidor da competência que tem dentro
da prefeitura. Cita o secretário Tiago e diz que é um exemplo de secretário da Agricultura, e que
sempre vem comentando isso com ele, e via a muito tempo, de outros passados, os secretários
sempre tinham problema, e hoje quando uma pessoa liga o “Tiaguinho” resolve na hora. Então,
parabeniza o Tiago e diz para continuar esse belo secretário que é no município. Também quer
agradecer a Secretaria de Obras do município pela ponte que foi feita no seu Darci, que vai ao
assentamento Nova Esperança, que ficou muito boa e parabeniza o Jaques pelo trabalho que fizeram
no final de semana. Diz que foi ótimo o trabalho deles ali. Então, cada dia que passa a administração
municipal está avançando e tem a certeza absoluta que vai avançar, e fazer o melhor pelo povo de
Capão do Cipó, porque não estão aqui de “braços cruzados”, querem fazer o melhor, precisam fazer o
melhor para o povo de Capão do Cipó, porque é isso que o povo espera, é isso que povo quer. Então,
diz que tem pessoas integradas na administração municipal fazendo o melhor para Capão do Cipó.
Diz que tiveram audiência pública onde foi apresentado o orçamento do município de 2018. Comenta
que não é tanto como esperava, sabe que é curto, é pouco, tem que economizar muito para poder
manter estrada, Saúde, Educação e todas secretarias, Assistência Social. Sabe que complica quando
se tem pouco dinheiro, porque administrar com bastante dinheiro é fácil e com pouco dinheiro é muito
difícil. Seu muito obrigado e diz voltar no seu tempo de líder do governo. Agradece e devolve a
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palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Quer
cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, vice-prefeito, secretários,
cumprimenta a dona Judith, o presidente do Lions e os ouvintes da 87.9, seu cordial boa noite a
todos. Quer reforçar aos colegas que antecederam e falaram que o povo é unido em Capão do Cipó,
ainda mais quando se fala em doença, e que possa estar todo mundo unido tentando ajudar a
Vanessa. Acredita que Deus vai ajudar essa menina a enfrentar essa batalha, que é uma batalha, e
sabe que essa doença não é fácil, mas se Deus quiser ela vai vencer. Pede a colaboração das
pessoas que a dona Dioraci, “Diora”, do Carovi, está com umas rifas para ajudar a Maristela. Então,
diz que tem que se unir e ajudar, porque também a Maristela está passando por enfermidade que
também a evolução é pouca, mas também está na luta. Cita a dona Judith e diz que bom que todos os
cipoenses fossem um pouquinho da mesma, e vê um exemplo fantástico nela e é só Deus para
compensar, porque não mede esforços, muitas vezes a pé, abaixo de um “solão fritando os ventres”,
nunca disse um não. Então, diz a mesma que Deus a recompense sempre. Diz que se sente grata por
ter mandado o email para Porto Alegre, na segunda, e na quinta o presidente e o colega Tiago foram,
porque a mesma não pode ir. Diz que era para ter ido, mas tinha uma audiência e não tinha como ser
desmarcada. Então, diz que infelizmente não pode ir, mas ficou grata que pelo menos foi rápido, que
pena que não conseguiram muito êxito, mas tentaram pelo menos. Comenta que ontem na audiência
pública não pode deixar de não falar, porque vê e andando no município vê muitos dizerem: “os
vereadores não fazem nada”, vão para face e botam ofensas, e ontem quando o presidente, ressalta
que são oposição, mas tem que reconhecer, quando o presidente falou não sabia quanto que tinha
economizado, e que sentiu, independente de partido, no grupo de vereadores orgulhosa, porque no
mundo em que estão vendo da política podre, do jeito que está, conseguir a economia e conseguir
comprar um retro escavadeira, é de muito orgulho para os vereadores. Fala que se chateia quando vê
pessoas só falar coisas tristes, até mesmo das pessoas que vão para face só faltam falar. Mas diz que
no “piscar de olhos” tu vê que é indireta. Então, que bom que todos conseguiram, não viajaram, não
fizeram e estão conseguindo, porque quem ganha com isso com certeza não são as vereadoras e sim
as comunidades e eles que são os merecedores, pois eles que colocaram os mesmos aqui, eles são
merecedores do melhor. Parabeniza, em nome da Sandra Smaniotto, pelo belíssimo almoço no
Carovi, risoto em benefício do asilo, e que bom que foi bem vendido. Diz que esteve conversando com
ela e foram vendidos bastante pratos. Então, que bom que a comunidade se uniu. Diz que não pode
deixar de falar, que semana passada as crianças estavam fazendo um trabalho, as crianças do Julio
Biasi, que eles atacavam e pediam dinheiro e a pessoa ganhava uma mudinha, a pessoa ganhava
uma muda de árvore, e aí pararam a mesma e disseram: “vereadora, precisamos de um dinheiro
porque estamos em um projeto ou a senhora não vai dar?” A mesma diz que falou: “como assim”, pois
sempre está tentando ajudar, mas dentro da possibilidade. Diz que os mesmos falaram que o prefeito
não deu e que disse que o Julio Biasi só pede dinheiro, e não é isso. Diz que não acredita, mas foram
as crianças que falaram e disse que ia ajudar no que podia, porque acha que o mínimo que tem que
ter é incentivador das crianças, porque as crianças são o futuro de Capão do Cipó. Então, que
possamos acreditar nas crianças e fazer o melhor por eles, porque eles vão fazer o futuro. Seu muito
obrigada e diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor
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presidente passa os trabalhos da Mesa para a o vice-presidente para fazer uso da palavra.
VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, ao seu vice
que está em exercício, vereadores e colegas, comunidade cipoense, comunidade do Carovi, ouvintes
da Cipoense FM, e em nome da Judith, os seus parabéns pelo trabalho, que sempre estão aí, não
importa o dia, a hora ou o momento, sempre ajudando as pessoas que necessitam de ajuda, aos
ouvintes a sua boa noite a todos. Comenta, em nome de todos os vereadores e das colegas, em
nome do Prefeito Froner, do Vice-Prefeito, e de todo o seu grupo de pessoas, de funcionários, que se
dedicaram no dia quatorze de novembro para que realizassem a festa dos funcionários públicos,
aonde teve um momento de conversas, de ajudar, porque tais merecem o carinho e atenção da nossa
administração. Agradece ao Prefeito Froner aonde doou a novilha, e fez a doação do porco para que
fosse feito um grande churrasco para os funcionários públicos, e em seu nome como presidente, e
como vereador, e como contribuinte do município, fala que ficou muito agradecido pela ajuda para o
almoço dos funcionários públicos. Comenta também, citando o colega Tiago, que esteve na quintafeira, onde a Carini havia marcado tal audiência, pedindo para marcar a audiência na RGE Sul, na
empresa, aonde o seu colega estava com o mesmo, e fala que levantaram vários pontos da nossa
energia elétrica que vem do município, até esta rede que vem do Carovi, que passa em Tubantuba e
Carovi, e chega até o município para nós interligar essa rede que vem de Santiago junto a Juvenal
Garcia, para quando terminar a de Santiago, a de Tubantuba não ficar sem energia elétrica. Diz que
eles ficaram de vir hoje, citando o colega Tiago, e que no nosso município não compareceram, e
amanhã mesmo estará entrando em contato com o pessoal responsável, querendo saber da atitude
da responsabilidade que os mesmos têm que ter com nós, que somos contribuintes, que pagamos a
luz no dia a dia e em todo final de mês. Ressalta que se eles ficaram de vir, eles têm de vir dar uma
atenção, e até vai comentar novamente sobre esse pedido dos colegas vereadores, de interligar essa
rede de Santiago junto com a cidade até a Juvenal Garcia, para ficarmos em conjunto com uma rede
só. Comenta sobre a OI, e cita o colega Tiago, onde conversaram sobre estar ruim de sinal desde o
dia do temporal, junto ao pessoal responsável que ficaram de averiguar esse assunto e reforçar esse
sinal que está muito fraco durante a semana. Fala que chega de noite e começa a ligar e ficamos sem
sinal, não conseguimos ligação para lugar nenhum. Fala sobre hoje nesta Casa, na qual estamos com
uma Resolução de Mesa 011, que é uma verba, uma sobra de recurso, que é nome de todos os
vereadores, colegas e toda a equipe que trabalha com o mesmo, e junto com os funcionários desta
Casa, fez uma economia no valor fixo, e diz que sabemos que cada presidente que passa nessa
Casa, é deixado para o prefeito colocar onde ele quer, mas que como presidente, e fala que vê uma
necessidade muito grande, junto com a comunidade, e os colegas vereadores, entrou em um acordo
com o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito, que é o secretário de Obras, onde vê uma necessidade
muito grande no município, até de maquinário quebrando, e que sabemos que o carregador em cada
seis meses vai quatro jogos de pneu, e cada pneu custa sete mil reais. Ressalta que em um ano
temos um gasto de cinquenta e seis mil só em pneu do carregador para cortar pedra, e fala da retro
escavadeira, e que sabemos que tem bastante estrago, e usamos bastante esse maquinário para
fazer o corte das pedreiras. Fala que entrou em acordo, juntamente ao Prefeito e com o Vice-Prefeito,
e Secretaria de Obras, em um dinheiro que é de todos os vereadores dessa Casa, deixando os seus
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parabéns a todos, pois é uma economia de todos, e diz que quem vai ganhar com isso é a
comunidade, o secretário Tiago que é a da Agricultura, onde trabalharam em conjunto para fazer
bebedores para a pequena propriedade, usaram para pedreira, e que é um exemplo que a Câmara de
Vereadores tem no nosso Capão do Cipó para os outros municípios. Comenta que estarão
repassando trezentos mil em um acordo de sobra de recursos ao nosso prefeito, onde entrou em um
acordo de comprar uma “draga” para ajudar a nossa comunidade, a nossa pequena propriedade que
necessita muito. Acha que é um dever de cada presidente que passa aqui, deixar sua marca. Fala em
nome de todos os vereadores e das colegas, deixa o seu muito obrigado, e a sua equipe de trabalho
que sempre foram exemplares. O seu muito obrigado novamente, e ressalta que quem vai ganhar
com esse dinheiro é nossa comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente
reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido,
PDT: Pede ao secretário Jaques ou o colega Tiago, para que mandem fazer a roçada do parque de
máquinas, e diz que a “gurizada” que tira ronda de noite falou que está bastante sujo, e colocar
alguma lâmpada que falta, pois os mesmos estão pedindo que o serviço seja feito. Pede uma
lâmpada em frente da casa da Ana Paula, na Rufino Garcia, próximo ao Neomir de Alcântara, e diz
que tal paga a luz da rua, iluminação pública, e o pessoal cobra. Fala que em frente ao João também,
onde tem quatro moradores e é bastante escuro, citando onde o Marcelo morou, e diz que pedem
uma lâmpada, pois os mesmos pagam a iluminação pública, é escuro, e ressalta novamente, que eles
pedem que façam esse reparo. Cita o Jaques, que pediu que ele falasse, pois havia dito que o mesmo
gastou setecentos mil, mas diz que não, que foi setenta mil, e pede as suas desculpas pelo erro, e
ressalta que foi setenta mil, mas que tudo bem, e diz que vamos com essa máquina nova cada vez
dar mais lucro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR
RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Comenta sobre o coordenador que fica com o carro para
inseminação, e diz que sabemos que o mesmo não ganhou nenhuma hora extra para fazer o trabalho,
e acha que devemos verificar qual é o tipo de economia, se é deixar o carro aqui e vir aqui para pegar
o carro, ou descer para casa. Ressalta que sabemos que em outros tempos também havia
coordenador que morava, praticamente, dentro da cidade, e ia todos os dias com o carro para casa.
Acha que devem partir, e que às vezes nós não, e ressalta que sabem que sempre foi o mesmo, que
se tocar de cobrar, ele o faz dos seus companheiros, que não “tapa sol com a peneira”, e fala que
quer chegar a essa Tribuna e tocar de cobrar, o mesmo cobra, citando o secretário Jaques, o VicePrefeito, o Prefeito, porque acha que a coisa tem que ser certa. Comenta a respeito das estradas, e
diz que o colega tem uma mágoa muito grande com o PT, pelo que o mesmo vê, e que o senhor diz
que a culpa das estradas estarem ruins, durante os dois anos, é culpa do secretário Jaques. Acha que
tal tem grande mágoa, mas quando o mesmo estava junto era companheiro, mas porque se afastou já
não é mais, e diz que de repente é o motivo por terem perdido a eleição, e cita os companheiros do
PT, e que muitas vezes é isso que vem doendo. Comenta que em sua comunidade se passaram mais
de anos, e que só foi patrolado a estrada depois que perderam a eleição. Agradece e devolve a
palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB:
Cita o colega “Miro”, e diz que primeiramente mágoa nenhuma, e que sempre foi contra, desde o
tempo do Serafim, aos trabalhos do secretário Jaques, e ressalta que comemorou quando o mesmo
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foi colocado para a rua na gestão do Meneghini. Fala que não tem mágoa nenhuma, e tem grandes
amigos no PT, e que o grande problema são os gestores, mas que tudo bem. Os seus parabéns ao
presidente, aos demais colegas pela economia, e diz que o prefeito ou o vice sigam o exemplo do
mesmo, de gestão, e consigam fazer uma gestão um pouco mais econômica da qual está fazendo
hoje. Comenta sobre o pedido que fez, juntamente com o presidente, sobre a luz, para que a nossa
luz seja distribuída a partir da cidade, excluindo a rede velha que vem do Carovi. Diz que esse foi um
dos pedidos lá, porque tem a rede nova que vem de Santiago, onde a cidade em um dia já tinha luz, e
que esse é um grande pedido que fizeram, para que o interior seja ligado a partir da luz da cidade,
que a cidade hoje a luz é oitenta por cento da cidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa.
VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Deseja uma boa
recuperação a sua colega Vera, a agente de saúde que se acidentou anteontem, caindo da moto no
seu horário de serviço, e diz que tem muitos falando que os agentes até podiam ir dormir nas casas
porque não fazem nada. Fala que não é assim, é só quem vive nas estradas, em cima de uma moto,
que o pára-brisa é a testa, e que pegam o sol direto, e acontece isso aí, desejando-a uma boa
recuperação. Parabeniza o seu presidente, os funcionários desta Casa, pela economia que foi feita, e
diz que uma folha de oficio que seja economizada, no final do ano, ela representa muito. Comenta que
acredita que o prefeito vai economizar, mas que temos que ajudar, e que não podemos estar dizendo
que o carro tem que ficar correndo de lá para cá, como o carro do Dissemina, pois se fica de lá para
cá, o prefeito também não vai poder fazer economia. Fala que é nessa forma que nós temos que nos
unir, e ver qual é o lado mais econômico, já que o orçamento também não é favorável, e trabalhar
juntos, fazendo as críticas, para ver qual é o lado mais econômico para o nosso município. Agradece
e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: O
vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO
NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Pede ao pessoal, pois feito a limpeza na cidade, mas que
acha que os munícipes também têm que se conscientizar, porque o verão está chegando, e diz que
tem uma preocupação. Fala que estava conversando com a Angelita, e diz que já falou a mesma que
ela faz um excelente trabalho, só que ela não vai vencer, e que está tendo focos no nosso município,
e as pessoas não estão tendo essa consciência. Fala que se não tiver consciência de que seu pátio
tem que estar limpo, não pode esperar que só a prefeitura faça por nós, diz que nós temos que estar
limpos. Pede ao pessoal que tenham consciência, e diz que a população não tem noção do que é
uma dengue, o que é um município infestado com a dengue. Ressalta para que o pessoal se
conscientize, pois agora vem o final do ano, fica até mais bonitas as residências, tudo bem limpinho.
Pede ao pessoal da limpeza da prefeitura fazer uma geral antes do Natal, pintar os cordões, para dar
uma aparência melhor na nossa cidade. Acredita que o farão, até arrumar a praça, pois fica muito
bonito, e tem crianças que não tem aonde ir, para ir de noite ali, e diz que tais gostam, e ressalta para
que o pessoal possa arrumar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO
CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Cita o Dilcione e Vereador Jairo, e comenta sobre tal senhor
que vão pagar um absurdo pelo calçamento de mangueira, que vem do ano 2016, e não foi resolvido
até agora. Fala que temos de entrar na justiça, pede o seu perdão, e diz que se é do governo tem que
entrar, porque quem tinha que emitir o boleto, tinha de estar na época certa para que possamos pagar
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em parcelas. Ressalta para que imaginem um pequeno produtor, que vive com a migalha do leite,
com pouco pasto, para dar três mil reais, fala que isso tem de entrar na justiça, e diz que a prefeitura
tem que ajudar, tem que ser parceira, para que não venham ficar com produtor em inadimplência com
a prefeitura e com o estado. Fala que até isso o estado quer tirar do produtor, e ressalta onde
estamos chegando, e que estamos no fundo do poço. Comenta que é favorável mesmo em ajudar o
pequeno produtor, e que vai tentar se informar, citando o colega Jairo, para saber o nome do produtor,
e poder ajudar, fazer o melhor pelo mesmo, citando também o Dilcione. Diz que não pode ficar quieto,
tem que pagar, e fala que o banco só sabe cobrar, o governo só sabe tirar, está tirando em tudo que é
sentido de nós, e que não temos mais para onde sair, pois é governo federal, é governo estadual, e
isso acarreta no governo municipal, e que o governo municipal tem que resolver tudo. Comenta sobre
a questão, citando a colega vereadora Carini, desse pequeno aluno que, talvez, foi iludido para dizer
que o prefeito falou da escola. Acha que a escola Julio Biasi está muito bem servida, e o prefeito tem
um grande carinho, o prefeito como cidadão, quando chegou de Augusto Pestana, muito batalhou
pela escola Julio Biasi, e que não é agora que o prefeito vai dizer que a escola precisa de dinheiro.
Diz que a escola é muito bem atendida pelo quadro de funcionários, pelo quadro de professores,
diretor, todas as pessoas que lá trabalham, uma merenda de qualidade, e diz que foi injusta essa
criança em dizer essa palavra, mas que tem certeza que o prefeito não tem essa maldade, não tem
esse coração para dizer nada contra a escola Julio Biasi. Comenta que devido ao governo federal,
deve a mágoa do PMDB ter, é de ter tirado a Dilma Rousseff do cargo, e que isso foi o que souberam
fazer, e ressalta bota companheiro nisso, e que não quer para companheiro esse tipo de gente.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor presidente convida a 1ª Secretária para fazer a
leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. 034/2017, da Secretaria da
Fazenda, solicitando empréstimo Plenário e convidando para audiência pública da LOA, dia 20 de
novembro, às 10h. OF. 076/2017, das escolas Roseli Corrêa e Chico Mendes, solicitando patrocínio
para compra de presentes para entregar aos alunos na festa integrada de Natal das duas escolas, dia
19 de dezembro. CONVOCAÇÃO, do COREDE Vale do Jaguari, para assembleia geral ordinária, dia
05 de dezembro, com início às 9h30min, na Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. CONVITE,
da prefeitura de Santiago, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação de Moradores de
Ernesto Alves, para 14º Sai da Toca e 15ª Olimpíadas Rurais, dia 26 de novembro, a partir das
8h30min, em Ernesto Alves. OF. 154/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis
035/2017 e 036/2017. PROJETO DE LEI 035/2017, do Poder Executivo, que “Altera a estrutura
administrativa do Poder Executivo do Município de Capão do Cipó, RS, criando e extinguindo órgãos
e cargos de Agentes Políticos e Cargos em Comissão – e dá outras providências”. PROJETO DE LEI
036/2017, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a cobrança de Taxas de Vigilância Sanitária
prevista na Lei Municipal nº 486 de 21 de outubro de 2010 – e dá outras providências”. OF. 155/2017,
do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 037/2017 e 038/2017. PROJETO DE LEI
037/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento do exercício de 2017”. PROJETO DE LEI 038/2017, do Poder Executivo,
que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Capão do Cipó para o exercício financeiro de
2018”. PROJETO DE LEI 006/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a concessão de
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adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, aos servidores do Poder Legislativo e aprova
o laudo pericial das condições ambientais, e dá outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO
DE MESA 011/2017, do Poder Legislativo, que “Autoriza transferir dotação orçamentária e recurso
financeiro da Câmara de Vereadores para o Poder Executivo e dá outras providências”. PROJETOSUGESTÃO 004/2017, do vereador Dilcione Oliveira, que “Dispõe sobre a isenção de taxa de
concurso público municipal para os doadores de medula óssea e doadores regulares de sangue”.
PROJETO-SUGESTÃO 005/2017, do vereador Dilcione Oliveira, que “Dispõe sobre uma folga anual
para todos os servidores públicos municipais do município de Capão do Cipó, no dia de seu
aniversário natálico, na forma que menciona, e dá outras providências”. Após o senhor presidente
explica sobre o motivo de se votar hoje o Projeto de Resolução de Mesa 011/2017 e o Projeto de Lei
037/2017, e pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de
Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre os mesmos, em separado, 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 011/2017, do Poder Legislativo, que “Autoriza transferir
dotação orçamentária e recurso financeiro da Câmara de Vereadores para o Poder Executivo e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 037/2017, do Poder Executivo,
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do
exercício de 2017”, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra. 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 28/11/2017, 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, 21 de
novembro de 2017.
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