
 0504

                 

 

                                           ATA N° 48 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro 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 47/2017, da Sessão Ordinária do dia 28/11/2017, 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. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos aqui presentes, e logo mais às vinte e uma horas 

os que estiverem ouvindo, um grande abraço a todos. Parabeniza a grande festa realizada no 

domingo, no assentamento Nova Esperança, uma grande festa. Esteve conversando com o “Nenê”, o 

Afonso, e ele lhe falou hoje que esperava até bem menos público, contavam com oitenta pessoas e 

foram vendidos cento e dezoito cartões, fora os menores de onze anos que não pagavam. Diz ter 

dado uma grande festa, o pessoal está de parabéns e ele pediu que agradecesse a todos e, se ficou 

alguma fala, ele pede desculpas a todos, pois eles não esperavam tanta gente e ele promete que na 

próxima irão organizar melhor. Diz que estava ótimo e tem certeza que ninguém irá reclamar. Cita que 

no sábado passado teve torneio naquela comunidade, onde esteve presente, torneio dos guris que 

fazem parte da diretoria, onde o senhor Vardo organiza, juntamente com os demais lá, e pediu que 

agradecesse ao pessoal pelo empenho que fizeram e estiveram presentes. Fala ter sido uma pena ter 

dado pouca gente, o pessoal estava preocupado, pois tinha baile e festa aqui e não foi o que 

esperavam, mas está de bom tamanho e ele agradece a todos. Pede ao secretário Jaques que dê 

uma passadinha uma hora que for lá para aquele lado de lá, está bom de passar uma lâmina, a 

patrola cortou bastante aquela estrada, esteve no sábado olhando, está horrível para ir, 

principalmente por baixo. Pede que a hora que a patrola faça aquele trajeto, que faça aquilo ali. Pede, 

novamente, aqui nessa Casa, para o senhor Vando, que se encontra em péssimas condições de 

saúde com a coluna, e não foi colocada a carga de pedra até hoje, desde o começo do ano. A 

vereadora Ionara faz um aparte: Diz achar que foi hoje. O vereador torna a palavra e diz que então 

se foi, foi hoje, e que até iria dar mais uma semana e se não fosse, contratou uns e iria pegar um 

trator e reboque e ia levar. Cita que até os guris dos “alemão”, a colega Ionara estava junto ontem 

quando o Maurício pediu. Diz que iria fazer isso, ia pegar um trator com reboque e ia lá, pois ele está 

lá sofrendo, o pessoal foi lá e tirou foto, e se foi, foi hoje, e daí é uma maravilha, ele merece. Agradece 

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

Cumprimenta a Mesa Diretora, os colegas vereadores, vereadoras, comunidade presente, 

funcionários públicos, presidente da associação de Areias que está novamente conosco, e ouvintes 
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da 87.9, seu boa noite a todos.  Cita que hoje pela manhã estiveram em uma reunião do COREDE 

Vale do Jaguari, ali em São Vicente, excelente reunião para a troca de alguns membros da diretoria. 

Participou junto com o prefeito e o presidente da câmara, aos quais agradece pelo convite. 

Parabeniza, primeiramente, ao doutor Paulo pelo aniversário de sua filha, tudo de bom para ela. Fala 

sobre a reunião de ontem, na localidade do Carovi, de troca de diretoria da associação. Agradece a 

presença do pessoal que compareceu e ouviu o chamamento, pois a comunidade precisa da 

participação de todos, a comunidade só cresce quando “se pega junto”. Fala que foi trocada a 

diretoria e quer agradecer pelo apoio que teve na eleição da chapa que apresentaram. Agradece aos 

companheiros que colocaram o nome a disposição, para ajudar lá, senhor césar Vendrúsculo, João 

Batista Camargo, Emílio Smolareck, Jose Rodolfo de Brum, a dona Noemi Stangherlin e demais 

membros que compõem a diretoria. Parabeniza e agradece pelo apoio, e a comunidade agradece a 

participação de todos, pois numa segunda-feira, de noite, conseguir vender oitenta e dois cartões de 

janta lá na comunidade. Cita que era uma arrecadação, não para a associação, era para fazer o Natal 

para as crianças da comunidade. Agradece ao povo que compareceu e se colocam a disposição de 

toda a comunidade. Acha que temos várias associações legalizadas aqui no município e está na hora 

de começar batalhar para criar um representante dessas associações de moradores, as associações 

comunitárias de Capão do Cipó, para que possam pelejar, pois se sabe que todas as verbas 

destinadas a uma comunidade têm que haver organização. Acha que nosso município já está na hora 

de criar um representante, para representá-los diante a nível estadual e onde for preciso. Fala sobre o 

atendimento dos exames do nosso Posto de Saúde, pois hoje teve gente que ficou até virado de 

meio-dia para ser atendido. Diz que não pode mais seguir desse jeito, falou com o prefeito agora à 

tarde e ele disse que para o próximo ano será contratado duas vezes por mês. Pede que sejam 

tomadas as providências e, segundo o que o prefeito lhes passou, é que esse contrato já tinha ficado 

efetivado, mas que para o próximo ano, se Deus quiser, vai ser normalizado, pois não pode uma 

pessoa chegar ali para fazer exame e sair dali ao meio-dia, parece que estão pagando um sacrifício e 

não é assim. Frisa que o atendimento na saúde tem que ter prioridade, a pessoa chegar ali, fazer seu 

exame e conseguir voltar para sua casa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, demais colegas 

vereadores, vereadoras, comunidade de Areias que se encontra presente, seu parente Luciano que 

está de aniversário hoje, seus parabéns, seu Jair coordenador, sejam todos bem vindos, e ouvintes da 

Cipoense, que irão os ouvir logo mais, seu boa noite a todos. Primeiramente, na última quarta-feira 

fomos Tri da América, os parabéns a todos os gremistas, não só os gremistas, querendo ou não o 

estado do Rio Grande do Sul, pois devido ao monopólio do futebol, quando um time gaúcho ganha um 

título dessa importância é muito importante para nós, pois tira um pouco o foco Rio/São Paulo. 

Voltando um pouquinho irá pegar as palavras do colega “Miro” e diz que não temos estrutura para 

receber cento e vinte pessoas no Posto de Saúde e essa questão de um dia por mês para coletar, não 

existe, não tem condições. Frisa que nosso Posto de Saúde não comporta e uma das grandes 

queixas é agilidade no atendimento do pessoal do laboratório que vem coletar. Diz ser mal tocado, 

muito demorado, tinham pessoas que saíram após o meio-dia e chegaram às sete horas da manhã. 

Diz que isso é inadmissível, e é mais uma atitude que deixa a desejar para os nossos munícipes. 
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Esses dias também falou sobre a falta de energia do último pavilhão do Posto de Saúde, continua do 

mesmo jeito, sem luz elétrica e o pessoal que precisa, o PIM principalmente, tem que ligar duas 

extensões para poder trabalhar lá dentro, e além do mais, os banheiros estão interditados. Diz que 

isso num Posto de Saúde, não ter luz e ainda os banheiros interditados, vai falando, “batendo”, 

criticando, e nada. Sugere que no final do ano, que se façam todos os trabalhos de irmão e filho do 

nosso vice-prefeito, que deixe tudo em dia, para que o ano que vem volte a trabalhar para toda a 

comunidade, pois há uma queixa muito grande que, tanto os parentes do nosso prefeito, quanto do 

vice-prefeito têm certos privilégios que os demais munícipes não têm. Espera que, a partir do ano que 

vem, pois ano que vem será um ano “milagroso”, que se volte a ter o que é para um é para todos. Diz 

ser isso que esse vereador pede. Respondendo ao colega Antonio, quando o mesmo comentou sobre 

carregar, na verdade foi um frete, trazer detergente junto com paciente era uma economia. Diz que 

realmente é, mas que o mesmo imagine se dá um acidente, uma freada brusca, aquelas caixas de 

detergente iriam cair em cima de quem? Questiona onde fica a segurança de nossos munícipes, pois 

tem pessoas, inclusive, fazendo quimioterapia. Diz ser muito preocupante e esse tipo de economia 

não precisa fazer, pois temos vidas sendo carregadas e isso é mais importante que cento e cinquenta, 

duzentos reais de frete. Ao colega Dilcione, sobre suas fontes, diz não achar que suas fontes sejam 

“sem-vergonhas”, ou fofoqueiras, apenas não passam as mãos nas coisas que estão erradas, 

simplesmente isso. Diz estar sempre aberto a sugestões e críticas, e jamais irá falar algo a sua fonte, 

jamais, pois se estão culpando, está informando apenas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, secretários, coordenadores, seu Luiz Felipe, João Paulo seu colega da 

Saúde, Saúde a qual não tem nada, toda cheia de defeitos, mas estão lá lutando, trabalhando, e tem 

mais gente lá. Cumprimenta aos demais presentes, seu boa noite a todos. Deixa seus 

agradecimentos ao convite que o seu Paulo os fez para participar da festa dos quinze anos de sua 

filha, o parabeniza e diz que estava muito bom, muito bonito. Diz ter feito aniversário de quinze anos 

de sua filha e sabe a emoção que se sente naquele momento, mas é tudo muito bonito, momento 

único. Parabeniza os nossos novos empresários, que na última terça-feira participou da inauguração, 

empresários na área de odontologia. Agradece a colega Carini pelo convite, e diz ter sentido falta de 

alguns parentes que, às vezes, falam muito que o município está “afundando”, mas nem na 

inauguração de uma empresa dos próprios parentes, não participa. Acha meio engraçado, pois fala, 

mas depois não participa, e são os próprios parentes. Questiona como que o “Titanic não vai afundar”. 

Diz a eles que é uma honra para nós, filhos de Capão do Cipó ver que aqui tem potencial e vieram 

investir na nossa cidade. Faz um convite, na quarta-feira, dia seis, amanhã, haverá uma importante 

reunião do COMDER, as oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da prefeitura municipal. Cita 

que uma das pautas é a definição dos novos beneficiários do Programa FEAPER – Fundo Estadual 

de Financiamentos para Pequenos Empreendimentos Rurais, para o projeto de irrigação e calçamento 

de mangueiras. A outra pauta diz ser tratar sobre o projeto do plano municipal de implantação de 

viveiros para a piscicultura. Diz ser fundamental a participação de todos os conselheiros, e também da 

comunidade em geral, especialmente os proponentes beneficiários, e o valor total do recurso do 

FEAPER é de quarenta e cinco mil e será dividido entre os beneficiários após o levantamento que 
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será realizado pelo técnico da Emater. Destaca que esse recurso vem destinado para as finalidades 

através de repasse do SDR, é um financiamento e não um fundo perdido e todos os proponentes 

deverão realizar o projeto técnico e contemplar os requisitos. Convida a todos os conselheiros, 

amanhã, às oito e trinta da manhã, na sala de reuniões da prefeitura, façam presença lá, pois é muito 

importante essa reunião. Deixa aos que estão lhe ouvindo, que amanhã se façam presentes ali. 

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

o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9. Não vê 

por que tanta demora em levar uma carga de pedras para colocar numa fossa, com tanto maquinário 

que temos. Questiona o que está acontecendo, o que está havendo e será que não dá para corrigir, 

olhar. Frisa que uma pessoa com uma fossa a céu aberto, em uma comunidade, com uma dificuldade 

grande para levar uma carga de pedra, é lamentável quando um vereador vem aqui falar esta 

questão. Sabe quem é seu Vando e isso não é a primeira vez que alguém pediu, pois lá nos seus 

amigos “pezudo” também não poderiam usar um banheiro devido à fossa ser aberta, e tinha pedra. 

Diz que têm que corrigir, final do ano está aí e têm que embelezar o nosso interior também, e não só a 

cidade. Diz ter muito que se fazer no interior, na cidade, e tem que “correr e andar” e trabalhar e 

mostrar serviço. Gostaria de rever, junto com os colegas, sobre a questão do fluxo de pessoas para 

coletar sangue e exames no Posto. Diz que o que está faltando é mais gente do laboratório, pois vem 

só uma secretária e um médico, e o laboratório é que tem que se responsabilizar de trazer mais 

gente, ou o Executivo colocar, pelo menos, duas vezes por mês, pois o fluxo de gente é muito grande. 

Fala que tem que chamar esse laboratório que queira atender, e se não quiser vamos para outra 

licitação, pois tem quem queira e isso a gente sabe que tem. Cita que hoje passou uma mensagem ao 

coordenador de estradas pedindo que olhasse com atenção a estrada do seu Reinaldo Tom, lá perto 

do seu Sinval Lima. Diz que essa estrada já foi designada pelo vice-prefeito, o coordenador de 

estradas e pelo prefeito, mas até hoje não foi feita. Refere-se que essas pessoas estão indignadas e 

querem que seja arrumada essa estrada lá perto do seu Sinval Lima, antiga morada do “Alemão” 

Reis. Pede, encarecidamente, que faça esse trabalho lá e não deixe as pessoas agarrar aquele ódio, 

aquela raiva dos administradores, dos vereadores, que não cobram aqui por serem do mesmo partido. 

Diz que têm que cobrar, pois foram eleitos para cobrar pelo povo, e o povo está na escuta e quer ouvir 

o trabalho, só que as coisas, o coordenador e mais isso e mais aquilo, não estão andando. Espera o 

ano que vem, com um belo orçamento, que as coisas sejam mais deslanchadas em prol das 

comunidades, pois precisamos muito que o nosso interior avance. Pede escusa ao colega “Miro” de 

não poder participar ontem à noite lá na comunidade do Carovi, mas, se Deus quiser, não irá faltar 

oportunidade e lá vão ir participar, juntamente com o colega, de algumas reuniões lá na comunidade 

do Carovi. Sobre as questões das caixas d’água que estão caídas nas beiras de asfalto e nas 

comunidades, provavelmente até que a Funasa repasse alguma coisa, se vão atender ou não, 

sabemos nós que terá um custo muito grande para o município, em torno de sessenta mil por cada 

caixa d’água. Diz que as comunidades de Areias, Inhacapetum, que estão na espera que seja 

colocado água, pois passou uma “baita vergonha” achando que tinha água lá no Inhacapetum, e não 

tinha. Pede ao Executivo que providencie, pelo menos coloque no rádio de que forma irão ficar essas 

caixas d’água. Passou uma mensagem ao senhor prefeito para que sejam verificadas aquelas folhas 
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de zinco ali no galpão da feira, está chegando o Natal e o Ano Novo e que seja embelezada nossa 

cidade, o Posto de Saúde tem um pequeno trecho caído, e que seja arrumado dentro da cidade. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, secretários, 

funcionários, em especial o seu Felipe, ao João Paulo, e demais presentes o seu cordial boa noite a 

todos e aos ouvintes da 87.9. Ouvindo atentamente o colega Antonio, diz ao mesmo que tem o maior 

respeito pela sua pessoa e que bom que o mesmo sentiu que o povo cobra, pois quando vem aqui na 

tribuna e fala qualquer coisa, não é “a ver navios”. Geralmente tenta ver se é real para poder cobrar, 

pois o povo os cobra, e como os cobra. Andava no Carovi esse final de semana e o povo quer que as 

coisas aconteçam, e se cobram aqui é para que o andamento das coisas melhore o que tem que ser 

melhorado. Pede ao Executivo que faça uma roçada nos trevos da cidade, perto da 3 Tenttos, quem 

chega no nosso município está feio, as placas estão no chão e lá do trevo parece que a cidade está 

abandonada. Pede que rocem, pois vem Natal, Ano Novo e as famílias vêm visitar, o pessoal de fora 

vem, e vamos deixar bonitinho. Diz achar que não tem por que não fazer. Reforçando o que o colega 

Tiago vem cobrando, diz ter sido cobrada, segunda-feira teve o curso de gestantes, as pacientes lhe 

cobraram para cobrar na câmara, pois desde o último temporal estão sem luz lá na parte do fundo do 

Posto de Saúde. Acha que isso é uma necessidade, os ares-condicionados, na segunda-feira, 

funcionaram com extensão, e que o pessoal tome providência e arrume, pois são coisinhas poucas, 

que não vai demorar, não vai dar gasto e está na hora de tomar posição e cada um fazer sua parte 

que precisa ser feita. Pede para o próximo presidente, do ano que vem, pois as pessoas estão 

pedindo quando andam por aí, para fazer a descentralização da câmara. Diz que irá ser importante, 

as pessoas querem ouvir e muitas não têm como vir, os ouvem pela rádio, mas muitos querem falar 

com os vereadores e não têm como vir até aqui. Acha que é interessante ano que vem descentralizar 

a câmara, como antigamente. Parabeniza o colega “Miro” e deseja que o mesmo seja abençoado, 

pois é um desafio grande pegar uma associação. Sabe que não é fácil, mas o parabeniza e pede 

desculpas, pois não esteve presente por força maior mesmo. Quer pedir ao Executivo que limpe o 

parque da feira, por mais que não irá ter feira, é um ponto de referência nosso, e se forem lá, não 

interessa o passado, pois, às vezes, falam do passado, tem que ver o presente, o agora. Diz estar 

feio, as árvores estão bonitinhas, mas tem que ser limpado e antes mesmo do final do ano, que está 

chegando e está terrível. Mais uma vez fala sobre o Banrisul, infelizmente é triste para quem precisa 

sacar dinheiro, pagar o comércio de Capão do Cipó, que depende do Banrisul e, mais uma vez, 

bloqueado e não tem como. Diz achar uma falta de respeito e têm que se unir e cobrar de novo, pois 

imaginem em início de mês estar bloqueado. Frisa que é uma falta de respeito com toda a 

comunidade. Em relação às pessoas que lhe ligaram, hoje de manhã, por causa dos exames na 

Saúde, como os colegas que a antecederam falaram, acha e sugere para duas vezes na semana, 

como antigamente era. O vereador Tiago Rosado faz um aparte: Diz que são duas vezes no mês.  

A vereadora torna a palavra e se desculpa dizendo ser duas vezes no mês, pois o laboratório não foi 

por que nós queremos, e sim por causa do preço, infelizmente. Diz que, às vezes, é preciso, tem que 

ter licitação, é obrigatória licitação e por isso que ficou esse laboratório, mas, com certeza, tem vários 

laboratórios interessados, só que o problema é o preço. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 
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senhor presidente passa os trabalhos da Mesa para o vice-presidente para fazer uso da palavra. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o presidente em exercício, 

Mesa Diretora, vereadores, colegas vereadoras, comunidade de Areias, funcionários públicos, 

secretário do Meio Ambiente, coordenadores, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Começa 

sua fala, em nome do colega “Miro”, lá da localidade do Carovi, onde ontem foi a eleição da troca do 

presidente da associação. Diz que estava de presidente o Emílio, com sua diretoria, e foi feita eleição 

e ficou o colega “Miro” de presidente. Destaca que hoje se vê muita importância alguém que ainda 

queira assumir um compromisso com uma associação. Cita que está aqui o amigo Luiz, que é da 

associação de Areias, como é difícil encontrar pessoas que queiram fazer alguma coisa para sua 

comunidade. Diz ao “Miro” e ao seu Luiz que sabe que não é fácil, uma associação começa do nada, 

e com o trabalho de cada um, os amigos se ajudando, a localidade e as pessoas da própria diretoria 

se unindo, com as forças que têm e com a amizade, com certeza a comunidade só tem a ganhar. 

Parabeniza o colega “Miro”, que é o novo presidente, e o seu Luiz, com todo o pessoal dele, que está 

fazendo um belo trabalho na associação de Areias, e o que depender de sua pessoa, irá conversar 

com o prefeito e ver o que pode fazer para ajudar as associações, de todas as localidades do 

município. Sabe que é fim de ano, tem que encurtar o dinheiro para fechar as contas, pois chega fim 

de ano e o “desespero bate”, mas vão tentar resolver alguma coisa para tentar ajudar as associações 

do nosso município. Diz ao colega “Miro”, que hoje estiveram em São Vicente, na eleição da 

Acamvale, do Vale do Jaguari, e essa associação da qual sempre faz presente em todas as reuniões, 

é uma importância grande até dos vereadores comparecer, pois é onde debate e decide os projetos 

que a comunidade vota na Consulta Popular, para mandar ao estado e ele repassar as verbas para o 

nosso município. Agradece ao colega que ficou de vice-presidente da Acamvale para ajudar o nosso 

município. Fala que, como presidente hoje dessa Casa e representante do Conselho Fiscal, o colega 

pode contar que irá ajudar, pois já fazia parte, desde que começou ser vereador, para ajudar a 

comunidade, estava fazendo parte da Acamvale. Cita que hoje vê que os vereadores estão se unindo 

para ajudar a nossa comunidade e só tem que agradecer, pois “só uma andorinha não faz verão”. Diz 

ao Luciano que, em nome de sua bancada do Partido Progressista, dos amigos que tem, o mesmo 

está de parabéns, pois hoje é seu aniversário e que Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde, paz e 

que a família, com todos os vereadores e amigos, que o mesmo tenha, cada dia se torne maior pela 

amizade que tem no dia a dia. Cita que o nosso vice-prefeito está de aniversário hoje, e da mesma 

forma, que é o companheiro, vice e secretário de Obras, companheiro de coligação, que está 

ajudando o município a andar cada dia, como pode crescer o nosso município. Ontem, durante a 

noite, esteve no Carovi, mais uma vez irá falar sobre o Carovi, onde estiveram com a comunidade, 

aproveitando a oportunidade de fazer a eleição do novo presidente, aonde ouviram a comunidade. Diz 

que isso é muito importante a prefeitura, o Executivo, o prefeito, vice, secretário, vereadores ir até a 

comunidade e ouvir a comunidade para, realmente, ver o que a comunidade está precisando e o que 

precisa mudar e fazer de melhor para os moradores de cada localidade. Lá no Carovi, ontem, cita que 

cada um teve a sua vez de falar o que estava errado, de ouvir as críticas para aprender fazer as 

coisas certas e, sentou junto com o prefeito, e até esteve presente o ex-prefeito Julio Ruivo, que é 

futuro pré-candidato a deputado, já para ajudar nos momentos importantes, para ajudar nos 
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interesses da comunidade do Capão do Cipó. Só tem a agradecer ao pessoal do Carovi, que se une, 

e quando são chamadas, as pessoas vão para decidir o que é melhor para o nosso município, e a 

administração Froner e Jaques e legislativo, é administrando junto com o povo, a melhor coisa que 

tem para cada um que mora no Capão do Cipó. 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, colega vereadora, colegas vereadores, 

coordenador do Demac, coordenador do Esporte. Aproveita e parabeniza o Luciano pelo seu 

aniversário. Cumprimenta o João Paulo, motorista que os está prestigiando com sua visita, seu Luiz 

Felipe, da associação de Areias, o “Maurinho’, o coordenador “Cavalinho”, demais presentes e seu 

filho, que não deixa de falar, primeira vez que está vindo aqui lhe ouvir, funcionários dessa Casa e 

ouvintes da 87.9. Começa fazendo agradecimento em nome do Lions, através do presidente Jandy, 

que agradece a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que acontecesse o risoto 

para a Vanessa Freitas que, resumindo, no final foi muito bom, foi um sucesso. Diz que foi adiado no 

outro domingo, mas fizeram no sábado e, graças a Deus, foi vendido em torno de cento e setenta 

cartões, tinham mais doações, e ele passou o valor arrecadado da venda de cartões e doações, no 

valor de dois mil trezentos e trinta reais, que hoje foi depositado uma parte para a mãe da Vanesa, na 

conta da dona Cátia, e amanhã será feito outro depósito. Diz que ele agradece, de coração, a  todos 

que ajudaram. Em seu nome, estavam em equipe trabalhando, e parabeniza a toda a equipe que 

estava lá, a dona Judith, principalmente, uma pessoa batalhadora, tinha até se machucado, levado um 

acidentezinho, mas continuava lá ajudando na limpeza do clube, na organização das mesas. 

Agradece a Bruna, que trabalhava aqui na câmara, ao Jandy, a Samara, o Gilson irmão da Vanessa, 

o Vanderlei que trabalha na prefeitura e a Sandra esposa dele, o Valdemar, a dona Zair Rosado, a 

dona Zani, a Rosângela, a Chaiane, e a todos que estavam lá, e se faltou alguém pede desculpas. 

Agradece a todos e diz que a equipe foi um sucesso o risoto, ao menos muitos elogios receberam ao 

final. Ligou ontem e hoje para a mãe da Vanessa e ficou sabendo que ela foi internada em Santa 

Maria, aguardando leito, mas está com acompanhamento médico, e a mãe dela pediu e sempre pede 

muita oração para a Vanessa e para a família, que também está passando por isso. Sobre a reunião 

do Carovi, quer parabenizar o colega “Miro” pela presidência da associação, foi muito importante a 

reunião. Ouviram moradores de lá, o seu Franklin Moraes e sua esposa Tânia Manente, até parente 

do colega “Manjolo”, e eles lhe disseram que estão muito satisfeitos com a Saúde, estradas, com a 

água, principalmente, que está uma água de qualidade para eles, e que sempre que precisam da 

Saúde, eles são atendidos. Ouviu outros moradores, teve algumas reivindicações, passou ao prefeito 

e ao secretário de Obras. Chegou um pouco mais cedo e andou com o secretário de Obras, ele foi 

olhar umas estradas e foi junto. Diz ter um trecho para arrumar, mas as estradas lá estão boas. Diz ao 

colega “Miro” que andaram até a divisa de Tupantuba e tem um trecho para arrumar, mas, graças a 

Deus, está bom. Sobre o mutirão de limpeza do bairro Santo Antonio, iria falar na outra terça-feira, 

mas não deu tempo. Quer fazer um chamamento aos moradores do bairro, conversou com o 

presidente do bairro, e os colegas que são vereadores lá podem fazer, que a equipe da prefeitura irá 

estar duas vezes na semana, ou seja, dois dias na semana, para fazer a limpeza, que é uma 

exigência da Secretaria de Saúde sobre o mosquito da dengue. Diz que os moradores acharam bem 
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interessante, uns gostaram da ideia, só tem que marcar o dia e passar ao coordenador da limpeza 

que ele estará lá no bairro fazendo. Fala do bairro Santo Antonio, pois lá tem associação de 

moradores, pois toda a cidade está sendo limpa, mas o bairro Santo Antonio tem. Diz ao colega 

“Manjolo” que o bairro deles ainda não tem, e se tivessem presidente, mas não. Diz que uma 

moradora até entendeu mal, mas foi explicada a situação, mas os outros moradores todos estão 

gostando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que lhes honram com 

suas presenças, e em especial saúda os moradores representando Areias, presidente da associação, 

seu João Paulo e seu Irineu, vosso colega que também é de Areias e que está de aniversário e não 

compareceu na secretaria porque tinha que pagar uma galinhada hoje, mas que amanhã é o dia, e 

que pode ser amanhã, e a todos os ouvintes da 87.9. Cita o senhor Presidente, e pede que se reúnam 

logo depois da sessão, e acertem com o seu Luiz Felipe ou o pessoal da comunidade de Areias o 

valor. Diz que é bem simples, acertam o valor, depois da sessão, que possa ser repassado para a 

associação de moradores de Areias. Acha que vale a pena fazer essa doação, através da câmara, e 

acerta o valor para que depois o seu Luiz Felipe vá a Prefeitura e fale com prefeito, e pegue mais dois 

moradores representando a comunidade de Areais, acerta com o mesmo e faz o projetinho, e ressalta 

que está pronto. Fala que não tem mistério nenhum, porque todos os presidentes que passaram aqui 

por essa Casa destinaram, de uma forma ou de outra, alguma recurso para alguma comunidade, ou 

alguma associação, ou alguma escola, e diz que quando tais vieram a essa Câmara não saíram “de 

mãos vazias”. Acredita que com a Associação de Areais não vai acontecer, e tem certeza no nosso 

presidente que vai destinar o recurso, tem certeza que todos os votos dos seus colegas da UDP e os 

pares do PP serão favoráveis a ajudar a associação de Areais. Cita o secretário de Meio Ambiente 

que se faz presente, e fala que quinta-feira esteve na Praça entregando as mudas de crotalária 

durante a tarde, e ressalta que não veio muita gente retirar as mudas, mas para quem tiver 

interessado, está à disposição na Secretaria do Meio Ambiente para a retirada, que já estão grandes, 

bem cuidadas, eelas farão o trabalho que tem que ser feito para ajudar no combate ao mosquito da 

dengue. Comenta que não pode fazer o uso da palavra na sessão passada, mas quer deixar os seus 

sentimentos a família do João Paulo dos Santos, do Entre Rios, uma perda irreparável, perda para a 

família, para o Entre Rios, para a comunidade e para a comunidade cipoense que conheceram o 

mesmo. Ressalta que foi um homem trabalhador e que nos deixou prematuramente em um acidente. 

Comenta que hoje é o Dia Internacional do Voluntário, e que se fala aqui de pessoas que ajudam lá e 

quantas pessoas têm imbuídas no nosso município em ajudar as pessoas, solidárias com as causas 

da comunidade, mas, principalmente quando se refere a doenças, que é o caso que a gente tem visto 

ajudando a Vanessa. Parabeniza a todos que ajudaram no risoto da Vanessa e o pessoal do Lions. 

Parabeniza o seu “Chiquinho” Cristalino, que dia sete de novembro fez sete anos o programa Paradão 

Sertanejo, da Cipoense FM, todos os sábados, e fala que esse sábado lhe chamou a atenção, 

escutando o programa do mesmo, e diz que ele também fez a sua parte pedindo uma TV para uma 

menina que tem problemas de Síndrome de Down e não tinha TV, e a guria gostava de assistir 

programas e não tinha. Frisa que o mesmo fez o pedido e ligaram para a rádio e doaram a TV para a 

menina, e que ela estava em uma faceirice assistindo sua TV. Comenta sobre uma geladeira que a 
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família da Vanessa precisava para guardar os alimentos, pois a mesma estava em casa até sábado, e 

ressalta que até ontem ela se encontrava em casa, e que tinha estragado a geladeira deles, no 

freezer não dava para guardar alimentos e frutas que precisavam, e o “Chiquinho” Cristalino que pediu 

durante toda a programação, e alguém do assentamento doou a geladeira, e que por mais que tenha 

o problema de gás, que estava faltando gás, o Augusto se comprometeu em colocar o gás na 

geladeira. Agradece ao programa do “Chiquinho” que fez esse trabalho solidário, ajudando as 

pessoas. Fala que sabemos também, que logo a programação dele, entrou o programa do CTG, onde 

os membros do programa do CTG, citando o Marcelo e outro rapaz que faz a programação, ajudaram 

e que foi através deles que conseguiram a arrumação da geladeira e vão levar a família da Vanessa. 

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

Líder de Partido, PMDB: Cita o colega “Miro”, e pede desculpas por não estar presente, pelo 

esquecimento e deseja sucesso ao mesmo nessa nova caminhada, tanto na associação, quanto na 

Acamvale. Comenta sobre o prefeito, que a princípio estará na rádio, domingo de manhã, e fala para 

que os munícipes tirem suas dúvidas no Programa do Serginho. Cita o colega Dilcione, e diz que se é 

para ele o negócio de não estar presente na abertura, e fala que realmente tinha um compromisso e 

não pode estar presente na inauguração, mas após a chegada do mesmo, ele esteve presente dando 

parabéns pela iniciativa e um bem-vindo aos dois novos dentistas e que, inclusive, afirma que marcou 

um horário. Pede ao mesmo que tenha certeza do que fala, e diz que o mesmo está sendo uma 

“pérola” na câmara, pedindo novamente um pouco mais de atenção para depois vir a falar coisas que 

não são verdade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE 

OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Agradece pela informação, e diz que até ficou um pouco triste de 

tal não estar lá, e pede suas desculpas. Fala que concorda plenamente com o negócio do Posto de 

Saúde, e comenta que estava lá e pode ver a quantidade de pessoas, mais de cem pessoas, fazendo 

exame de laboratório, e diz que o atendimento do posto uma parte está boa, porque se tem mais de 

cem pessoas fazendo exame de laboratório, é porque tem atendimento aos munícipes. Ressalta que 

o espaço é muito pequeno, que é um só para a coleta de sangue, que são seres humanos, não 

podem ser “tocadas à ponta de lança”, e diz que uma pessoa que chegar ali e for mal atendido pelo 

coletor de sangue é melhor sair falando porque demorou do que sair machucado. Acha que tem que 

ter uma sala especial para a coleta de sangue, e o pessoal que vai a cidade, dentro do mês, vá lá e 

coletem o sangue em Santiago também, que pode fazer essas coletas também. Fala que sempre 

avisa as pessoas que o mesmo visita. Comenta sobre a luz, e fala que concorda plenamente, e que a 

luz tem que fazer, diz que já fez o pedido ao secretário, e retorna a pedir ao mesmo que coloque a luz, 

porque está horrível, e tem obras que foi colocado o telhado e não foi colocada a fiação, e que vão ter 

que tirar todo o telhado de novo para poder colocar luz. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Parabeniza todos os festeiros do 

assentamento Nova Esperança, e fala que não pode se fazer presente, e parabeniza também o 

nascimento da Renata, aos pais Paulo Renato Souza e a Meri, e deseja um grande abraço a eles e 

que sejam muito felizes com essa garota. Parabeniza a Eduarda Dutra que amanhã completa quinze 

anos de idade, aos seus pais, e deseja que tenha muita felicidade e saúde, e que junto dos amigos e 

parentes tenha muito sucesso em sua vida. Comenta que dia quatorze é a eleição do Bairro Santo 
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Antonio, e ressalta que saiu a do Carovi ontem, e pede que dia quatorze não tenha guerra, mas que 

terá duas chapas no bairro Santo Antonio, mas que é bom para a comunidade. Diz que tem que haver 

uma eleição que seja bem disputada, mas dentro do padrão, e convida todos os moradores do Bairro 

Santo Antonio a prestigiar, e aqueles que têm direito a voto, que possam votar. Cita o colega Antonio, 

e comenta sobre fossas, e diz pelo incrível que pareça pedir umas pedras para a fossa, que o 

coordenador de estrada fala “vai no Maurão, e arruma uns pneu velho com ele e bota na fossa”, 

ressalta que pedra para o mesmo não tem, tem para outros. Acha que é essa a resposta que vão te 

dar, ressaltando o “arrumar pneu com o Maurão”. Cita o colega presidente, e fala que não queria falar, 

mas vai ter que falar, que se o mesmo conseguiu economizar tanto, colocou na mídia trezentos mil 

reais e coisas e economia disso e daquilo, e fala tomara que não esteja saindo recursos do bolso do 

povo para a mídia. Ressalta que em 2014 foi presidente e devolveu quase a mesma quantia de 

recursos, fez reformas aqui na câmara, projeto do paisagismo, mas que acha que ainda vai sobrar 

dinheiro para repassar para a associação de Areias. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Agradece aos 

colegas vereadores que se fizeram presentes na inauguração do consultório do Renato, e que só tem 

a agradecer a população pelo apoio, e que o mesmo está com o consultório lotado, e hoje era dia que 

ele estava aí e o Mateus também. Deixa o obrigado a todos e diz que os mesmos estão à disposição 

de toda comunidade. Parabeniza o Luciano pelo aniversário, e fala que Deus esteja a cada dia o 

abençoando, e parabeniza também o pessoal do assentamento que, infelizmente não pode fazer-se 

presente, mas pede que continuem sempre unidos, e diz que sabe que é um povo bastante unido, 

parabenizando-os novamente. Comenta sobre o que a colega Ionara falou em relação à dengue, é 

preocupante, e que já falou e diz ser taxativa em relação a isso. Acha que cada um de nós tem que 

fazer sua parte, e que não adianta só cobrar se não fizermos nossa parte, e que nós temos que ser 

exemplo no nosso pátio, porque a dengue está aí, e as pessoas não estão tendo consciência de que 

está batendo em nossa porta aqui no Capão do Cipó. Ressalta que a menina que o faz “não dá conta 

do recado” se nós não tivermos a consciência de manter tudo limpo. Comenta que estava olhando o 

Portal de Transparência e que as inscrições estão abertas, e pede ao pessoal que se inscreva, e que 

está ali os cargos que vão ter. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO 

GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Quer aproveitar a oportunidade que o coordenador 

Luciano se faz presente, dando primeiramente os parabéns pelo seu aniversário, e pede ao mesmo 

para que ele peça ao pessoal que faça a roçada do campo de futebol. Não sabe se foi roçado, e que 

faz pouco que passou ali e estava bastante sujo atrás, e ressalta que tem um senhor ali que passa a 

Globe no costado das casas, e que ontem debateram bastante e o pessoal estava indignado que não 

queiram, porque no dia que venta bastante, leva terra para dentro das casas, que é muito no 

costadinho, e que o Tiago Tisott lhe prometeu que ia falar com o mesmo para não fazer aquilo. 

Ressalta que aquilo é para criar grama, não é para terra, ou então tirar de uma vez o campo de 

futebol. Comenta que tem um gurizinho com quatro anos, e o mesmo já está indo correr lá de 

tardezinha, e diz que estava uma capoeira, e pede que faça uma roçada e não deixem para o ano que 

vem. Reforça, citando a colega Carini, sobre o parque de máquinas, onde está horrível, e já haviam 

pedido na semana passada iluminação, e pede ao secretário que veja isso. Comenta sobre a Saúde, 
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que tem denúncias onde o pessoal não está cuidando direito o transporte que leva e trás o pessoal, e 

diz que o que é para um, é para todos. Pede à secretária que olhe com carinho, e ressalta que tem 

denúncias chegando, e que não vão fazer nada sem ver o certo, porque tem que trazer o certo, e não 

adianta trazer sem saber se é ou não é. Pede, novamente, que a mesma olhe com carinho para 

todos, não só para um, e deixar o outro de lado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Agradece ao trabalho de roçada 

feito pelo seu Cecito e “Marcão”, que foi feito no Carovi, também a patrolagem feita na comunidade, 

agradece pelo trabalho sendo feito lá. Cita o colega Tiago, e fala sobre milagres e que vai vir um ano 

milagroso, e que milagres já estão acontecendo agora. Comenta sobre o Governo PMDB, Federal, 

que hoje está liberando para as prefeituras três bilhões em troca de apoio para pressionar os 

deputados para votar pela Reforma da Previdência, para tirar os direitos que o povo construiu durante 

vários anos. Fala que o “Titanic do Governo Federal está afundando”. Ressalta que vir nessa Tribuna 

falar sobre o nosso município e que “o Titanic vai afundar”, diz que é muito fácil para quem tem moral 

sobre o governo do estado, do jeito que está, do jeito que o governo federal está atendendo nossa 

população, e que agora os mesmos vêm aí “comprar” os deputados mais uma vez e ressalta que 

estão se vendendo, de todas as bancadas para votar contra a população, e mais uma vez enganando 

o povo brasileiro, mais uma vez sendo enganados. Fala que os governos estão aí, tentando reeleição 

no próximo ano, e diz que muito em breve estarão pedindo nosso voto e nosso apoio. Acha que tinha 

que tirar toda essa “cambada”, tem que arrancar, pois se vão votar contra o trabalhador, não podem 

vir a comunidade trabalhadora, como é o nosso município, pedir voto. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Apresenta ao Executivo 

municipal uma proposição, para que seja levantado juntamente com o Demac, e que já comentou com 

o coordenador da água que a caixa de água do Entre Rios seja levada água até a residência da dona 

Madalena, e também até o cemitério municipal de sua comunidade. Comenta que o pessoal tem o 

cobrado bastante, e que é um cemitério grande e de toda família, de toda a comunidade, e que na 

hora que se precisa não tem uma água. Fala que vamos esperar, e prometeu agora, e quer que essa 

água seja levada até o cemitério da comunidade do Entre Rios. Parabeniza seu querido amigo Paulo 

Genro, pela passagem de aniversário de quinze anos de sua filha, dando os parabéns novamente, e 

pede desculpas ao mesmo, ao pessoal de Nova Esperança, pois não tiveram coragem, e que a 

coragem voltou hoje para participar de algum evento, desde a perda do seu ente querido do Entre 

Rios, o João Paulo, seu primo. Diz que o mesmo é um “cara” muito bem constituído na comunidade 

Entre Rios, e fala que passou por esse final de semana muito triste. Ressalta o pedido de desculpas 

ao doutor Paulo, por não poder participar junto com o mesmo e sua família. Comenta sobre questões 

que o colega “Miro” falou, e diz que é uma pouca vergonha o governo federal apelando para os 

municípios, pedindo apoio para fazer a Reforma da Previdência para lhes prejudicar, para que não 

possam ter uma aposentadoria digna, de sessenta anos de uma vida trabalhada, uma vida sofrida de 

um homem do campo. Fala que quem nunca fez nada, não sabe o sofrimento de um homem do 

campo ou uma mulher do campo, lidando muitas vezes com a enxada ou com a pá, ou até mesmo 

tirando o sustento para seus filhos. Isso lembra porque o seu pai e sua mãe faziam isso, e os levavam 

para que fizessem junto aos mesmos, e ressalta que é por isso que não teve grandes estudos, porque 



 0515

tinha que ajudar a sustentar a família, porque tinha que ajudar a carpir no banhado para que 

pudessem tirar o sustento. Ressalta que hoje o Governo Federal quer tirar a aposentadoria, o bem 

estar do nosso povo, e fala que isso, lamentavelmente, nenhum Governo Feral fez isso, e que houve 

quantos governos que deram um brilhante exemplo para a nação. 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: CONVITE, da escola Roseli Corrêa da Silva, para formatura do 

Ensino Fundamental, dia 14 de dezembro, às 20h30min, no Clube Aliança. CONVITE, da escola 

Roseli Corrêa da Silva, para formatura da Educação de Jovens e Adultos – EJA, dia 14 de dezembro, 

às 20h30min, no Clube Aliança. SOLICITAÇÃO, da Emater, de empréstimo das dependências e 

convidando para reunião sobre o Censo Agropecuário, dia 07 de dezembro, às 10h. OF. GAB. 

160/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 039/2017. PROJETO DE LEI 039/2017, 

do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar 

no orçamento do exercício de 2017”. INDICAÇÃO 021/2017, do vereador Antonio Jardim ao prefeito 

municipal. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01(um) voto contra. 

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”, sendo que o vereador Antonio Jardim pediu vistas de tal projeto para avaliar e 

conversar com o Executivo para ver as taxas, pois pode o mesmo prejudicar o povo. Após o senhor 

presidente coloca em votação o pedido de vistas, que foi aprovado por unanimidade. PROJETO-

SUGESTÃO 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”, 

aprovado por unanimidade. 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”, 

aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três) votos contra. Após o senhor presidente explica sobre 

o motivo de se votar hoje o Projeto de Lei 039/2017 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 LEI 039/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2017”, 

aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três) 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 12/12/2017, 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, 05 de dezembro de 2017. 

 

 


