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ATA N° 07 / 2018 (Ordinária) 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2018, 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 2018. 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 ao 1º Secretário para que proceda a leitura da ata 06/2018, da 

Sessão Ordinária do dia 13/02/2018, 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 JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores 

e vereadoras, munícipes que os honram com sua presença, assessora do deputado Bianchini, vereador 

Décio Loureiro que representa a Câmara de Santiago, e em especial a todos os ouvintes da 87.9, 

desejando a todos uma boa noite. Fala sobre ontem, que foi o dia do padroeiro das famílias e dos 

trabalhadores, São José, e hoje Dia Internacional da Felicidade, que bom se todos não só hoje, mas 

que pudessem gozar de felicidade todo o dia, se sabe da tristeza, como o colega Décio Loureiro é de 

Santiago, dizendo que um pai e um filho que morreram queimados, mas se sabe que isso acontece, 

mas não vem ao caso, temos que rezar e agradecer a Deus por nossas famílias terem saúde e que 

Deus os tenha e dê paz àquela família. Quer, através da Secretaria do Meio Ambiente, felicitar o 

secretário de Meio Ambiente que amanhã completa sessenta e quatro anos de idade. Dá os parabéns 

ao seu Carlos Irineu da Silva, e que amanhã possam comer um churrasco juntos, já que certamente 

estará ouvindo as vinte e uma horas. Diz que dia vinte e dois de março, depois de amanhã, Dia Mundial 

da Água, e se vê hoje em Brasília cento e trinta países reunidos no Fórum Mundial da Água, discutindo 

a questão da água, e se vê aqui no município como está preocupando já a questão da água, que não 

chega em certas residências, onde deveria chegar, onde deveria ter um tratamento especial a certas 

famílias, que muitas vezes ligam para a prefeitura, para o coordenador do DEMAC, seu Jair, clamam 

por água, que é o caso do Dágio, da dona Zilda, do Chico Machado, ali embaixo, prometem que sexta 

vai a água, mas aí eles pediram para dizer que nunca dizem qual é a sexta, por isso que não levam na 

dita sexta seguinte, de certo vão levar na outra, ou na outra, e assim eles ficam na espera. Destaca que 

isso que já foram até no Ministério Público, e eles querem que tomem providência ou eles mesmo vão 

ter que tomar novamente, e as caixas estão no chão, continuam, e aquele povo que tinha água, 

continuam sem água, e até quando vai? Dizem que vão asfaltar, o comentário é muito grande, que vão 

asfaltar da esquina do seu Luiz até a Agrofel, e outras ruas aqui. Fala que antes de pensar em asfaltar 

ruas onde não tem nenhuma casa, tem que se pensar em dar água para o povo que está clamando por 

água, é uma necessidade e prioridade número um a água. Fala também da feira lá embaixo, onde diz 

ter ido recolher os materiais com a Secretaria do Meio Ambiente, e que foram depositados lá no galpão, 

para posteriormente a empresa vir retirar os materiais eletroeletrônicos, e viu que colocaram fogo para 

limpar o matagal da feira, só que esqueceram que lá tinha funcionários que cuidavam de palmeiras e 
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mudas que foram plantadas, e isso teve um custo para a prefeitura, foi tudo comprado com dinheiro 

público e torraram tudo. Pede então que o governo público cuide disso aí, quem vai cuidar as mudas e 

quem vai mandar botar fogo, por que isso é um crime ambiental também. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o Senhor Presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, assessores do Deputado Bianchini, e a todos que estão prestigiando. 

Primeiramente dá os parabéns ao CPM da Escola Júlio Biasi, ao seu Vanderlei e sua equipe que estão 

fazendo um belo trabalho, que no sábado teve um jantar bingo no CTG. Diz que foi uma judiaria pela 

quantidade de pessoas, que não foi o público que esperava, uma belíssima janta, com brincadeiras, 

tudo ocorrido tranquilamente como esperado.  Diz às pessoas que ajudaram fazendo essa força, com 

o almoço no clube, que aconteceu no domingo, para ajudar vidas, isso é muito importante, pois o dever 

de cada um é correr atrás enquanto pode um ajudar o outro, é uma coisa muito bonita. Diz que já que 

o colega Jairo comentou sobre a água, também irá falar, pois já estão cansados, às vezes até os colegas 

falam que já vai criticar, mas não são críticas. Até pede desculpas para o coordenador da DEMAC, até 

acabou incomodando ele por ligar no telefone particular no sábado e no domingo, pois no telefone da 

água ninguém atendia, estava fora de área, e o rapaz que estava fazendo a manutenção da água, 

conseguiu o número de telefone, e ele atendeu, certamente se o dele pegava, o da água teria que 

pegar. Tinham pessoas recebendo familiares, visitas e não tinham água nem sequer para fazer comida. 

Diz que devemos dar as mãos e pedir para o prefeito tomar uma providência, se esperar pela FUNASA, 

que a qualidade de vida que vimos hoje é que as pessoas estão tomando água com veneno. Diz que 

graças a Deus que chove, mas essa chuvarada, trazendo essas águas para as vertentes, que estão 

tirando água para tomar, foi queimada muitas bombas tentando puxar água das vertentes para tomar e 

essas águas estão ficando de um jeito que já foi falado. Então, pede providências para que o prefeito 

faça alguma coisa, para que não deixe parado, já foi prometido no começo do ano que as caixas já 

estariam em pé nos assentamentos, mas até hoje não foi feito nada, vai se passar mais um ano e, 

certamente, final do ano estará debatendo de novo sobre isso.  Diz que outra coisa que lhe vem 

entristecendo, e que se acha chateado, quando chega uma pessoa e diz para o vereador que vai ficar 

por isso aí essas coisas que andam acontecendo, casos de pneus, sumiços. O vereador diz que pediu 

para o prefeito tomar providências, ele acha que não é caso de colocar na justiça, pois o prefeito sabe 

quem tem as chaves e quem é encarregado por cada setor, ver bem, apontar com o dedo, para depois 

colocar na justiça, prender, porque o “cara” que faz isso não adianta deixar solto, porque parece que 

agora vão acorrentar até os armários, isso seria a última coisa. O vereador diz que é feio e que já anda 

o comentário fora, então se vem pedir nesta Casa abertamente, porque não tem como ficar de braço 

encruzado para deixar esses tipos de coisas, “paparicando”, não é crítica não é nada, só fala o que as 

pessoas falam lhe falam, e diz que não são pessoas do seu partido, é do próprio PP que estão falando. 

Diz que não vai conversar à toa, e que eles cobram e que vai cobrar até o final. Diz que o prefeito tem 

que tomar uma atitude de não colocar na justiça, mas de apontar o dedo e dizer “você é responsável 

por este setor”, então tira a chave e vai ver, vai à Tribuna, na rádio explicar, pois desse jeito o vereador 

diz que está complicando as coisas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO 

CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, 

vereadoras, munícipes presentes, Vereador Décio Loureiro Presidente da Câmara de Santiago, 
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assessor do deputado Bianchini, e ouvintes da 87.9. O Vereador pede novamente uma roçada para a 

localidade de Carovi, que seja roçada a vila, que se encontra bastante suja, e também pede roçadas 

nas esquinas do município, que se iniciou a safra, e essas esquinas com bastantes vassouras, acaba 

atrapalhando o trânsito de caminhões, fica ruim de enxergar, conforme a esquina. Pede também para 

que ergam as placas que estão caídas, pois tem bastantes pessoas que chegam no município e não 

sabem para onde vão, por causa das placas que estão caídas ou que estão faltando placas de 

sinalização nas esquinas do município. Pede que a administração tome providências, o mais breve 

possível, pois não adianta estar empurrando de um dia para o outro, está na hora de tomar atitude, 

fazer o que tem que ser feito pelo município, porque até um ponto se espera, mas agora está na hora 

de começar a tomar atitude. Diz que veio falar sobre o descaso do governo do estado, sobre a educação, 

porque governo que não prioriza a educação não pode nem governar um estado do tamanho desse. 

Fala que por causa da burocracia, está faltando transporte em várias localidades, não no município, 

porque a prefeitura assumiu as linhas, mas nos outros municípios em que a prefeitura não assumiu as 

linhas, até hoje os alunos não têm transporte, e os alunos estão sem aula, e um dia vai empurrando 

para outro e para outro, e vai ficando os alunos sem educação, sem estudo, as escolas faltando 

professores. Pede que será que esses governos que foram eleitos, governo que não está dando 

prioridade para a educação, para saúde e para segurança, é precário o estado que está virando o nosso 

Estado do Rio Grande do Sul. O vereador diz que até tem que começar por aqui, talvez fazer uma 

moção de repúdio, porque tem que começar as aulas para os alunos imediatamente, alunos perderem 

de estudar por causa de transportes, por causa de burocracia que tranca aqui, ali, e os governos nem 

estão pensando no povo, só pensam em cada dia criar leis, impostos, taxas para pagar e não pensam 

em recompensar naquilo que retribuímos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

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

vereadoras, assessoria do deputado Bianchini, presidente da Câmara de Santiago Décio Loureiro, que 

está prestigiando essa noite, e demais munícipes. Diz que vai fazer uma de líder de governo, e diz ao 

colega “Manjolo” que a sindicância dos “acorrentados”, dos pneus, já está aberta, e que, inclusive, esse 

vereador foi o primeiro a ser ouvido na sindicância. Diz que está aí para contribuir e espera que essa 

sindicância tenha resultado e que não aconteça igual as demais que ficam pelo caminho. Fala aos 

colegas que questionaram as questões de água lá do Entre Rios, que na sessão passada falou na 

questão de obras que começam e não terminam. Diz que está ali o resultado que se começou uma obra 

para chegar a água nesses munícipes e está parada e faz horas. Diz que no final da Tancredo Neves 

tem um buraco e um monte de terra que está ali sem sinalização, e que não sabe qual a finalidade e é 

mais uma obra que se começa e não termina. Pede mais uma vez que comecem as obras e terminem, 

porque fazem o início e abandonam e daí tem que transportar água de caminhão para os munícipes. 

Diz que isso não é de agora, que já vem se arrastando, e pede que tomem providências, independente 

de quem for o gestor que esteja no governo. Pede algumas limpezas no Bairro Santo Antonio, na quadra 

de esportes que se encontra com bastante abandono, na Rua Honeron Garcia Rosado, perto da oficina 

Rodrigues, que quando chove a água da rua está invadindo as casas. Diz que esse é um pedido que 

lhe fizeram hoje e espera que sejam tomadas providências também, já foi pedido para o antigo 

secretário e para o atual, espera que seja resolvido. Questiona sobre a escavadeira hidráulica, que se 
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encontrava fazendo um açude lá em Santa Bárbara. Acha que é uma máquina que tem que ser usada 

para isso, mas que não é o momento para tirar máquina da estrada, porque estão em plena colheita e 

ficar um dia parada lá, por acontecimentos que ocorreram lá. Pede que esse tipo de trabalho seja feito 

através da Agricultura e não pelas Obras que seja uma coisa coordenada e que tenha um seguimento 

e que não seja usada politicamente, que isso fique bem claro. Diz que esses dias atrás foi pedido um 

patrolamento ao lado do Posto de Saúde, que esses dias foi feito em algumas ruas do Bairro Santo 

Antonio e ficou faltando aquela. Pede que resolvam esse problema. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente da Mesa para fazer uso da 

palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador fica com 11 (onze) minutos, 

pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 05 (cinco) minutos de seu tempo regimental e a 

vereadora Ionara Ferreira lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

senhor Presidente, colegas vereadores e vereadoras, jurídico dessa Casa, comunidade que se faz 

presente, assessora do deputado Bianchini que sempre se faz presente, presidente da Câmara de 

Vereadores de Santiago, Décio Loureiro, o qual faz uma visita nesta noite, ouvintes da 87.9 que estão 

escutando. Diz que vai fazer um pequeno ou grande relato da viagem que teve para Brasília, que muitas 

vezes as pessoas aí fora podem até falar que o prefeito, ou o vereador, ou o presidente da Câmara, 

pegou uma diária para ir para Brasília, mas se o prefeito ficar de “braços cruzados”, governando só com 

o orçamento do município, nada vai prosperar na cidade. Cita que é lá que tem os recursos, é lá que os 

projetos têm que chegar, é lá que o cadastro tem que estar pronto no Siconv, para que possam alguma 

coisa trazer. Diz que começaram pelo gabinete dos deputados Afonso Motta e Pompeo de Mattos, o 

qual entregaram o ofício oriundo do vereador Jairo Charão e do vereador “Manjolo”, foram muito bem 

recebidos no gabinete desses dois ilustres deputados do PDT, lá em Brasília, e eles disseram que tem 

responsabilidade também sobre Capão do Cipó e vão ajudar Capão do Cipó sim. Diz ter estado no 

gabinete do Alceu Moreira, representando a colega Carini e o colega Tiago, onde está sendo 

encaminhada uma pequena ambulância para o município, que vai fazer um grande trabalho e prestar 

um grande trabalho aqui no município, e diz ter sido também muito bem recebido pelo deputado Alceu 

Moreira lá em Brasília, do PMDB. Diz ter estado no gabinete do deputado Luis Carlos Heinze, o qual 

sempre é comprometido com o Capão do Cipó também, implantando muitas obras e recursos para 

Capão do Cipó. Diz ter estado no gabinete do deputado Afonso Hamm, o qual foram muito bem 

recebidos e entregaram a ele, e a sua assessoria, um pedido de uma emenda ou até mesmo de um 

recurso para Capão do Cipó, onde o deputado se comprometeu com o município de Capão do Cipó. 

Diz ter estado no gabinete do deputado Jerônimo, o qual foram muito bem recebidos também, e o 

deputado comprometeu a sua bancada, ao governo municipal, de também ajudar Capão do Cipó. Diz 

que no Ministério de Ciência e Tecnologia o prefeito municipal, Osvaldo Froner, acompanhado por sua 

pessoa, estiveram assinando o projeto “Internet para todos”, um projeto oriundo do governo federal, que 

traz um benefício muito grande para Capão do Cipó, devemos aguardar e esperar, pois o governo 

federal já está distribuindo em todos os municípios, então é um projeto muito relevante. Diz ter estado 

no Ministério da Educação para tratar sobre o novo prédio da escola Júlio Biasi e também da creche de 

Capão do Cipó, e não se tem nenhuma indicação de recurso para repassar aos cofres do município, a 

obra continua parada e não encontraram solução lá no Ministério da Educação em Brasília. Então, a 
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obra da escola nova continua parada, pois não tem recurso liberado para Capão do Cipó. Diz que esteve 

no gabinete do deputado Covatti Filho, onde o deputado se comprometeu com recurso para o município 

de Capão do Cipó, oriundo, sendo presidente da Comissão de Finanças lá de Brasília, para o repasse 

de uma verba para a Saúde, e que vai anunciar em mãos assim que chegar, já sendo repassado para 

a Saúde cerca de duzentos mil reais pelo deputado Covatti Filho, que vai ser repassado para os cofres 

da Saúde, e que também foram muito bem recebidos pelo deputado. Diz que oriundo de todos os 

deputados de Brasília: Afonso Motta, Pompeo de Mattos, Alceu Moreira, Luis Carlos Heinze, Afonso 

Hamm, Jerônimo, Covatti Filho, foi um exemplo de recepção que tiveram para levar o nome de Capão 

do Cipó, onde os deputados se comprometeram, e eles são um exemplo de deputados gaúchos lá em 

Brasília. Diz que Brasília é um lugar de recursos, que sempre diz que se deve ir a Brasília, ir aos 

gabinetes e buscar o que é preciso, e para isso a Câmara está à disposição. Voltando à capital do 

estado, na segunda-feira, diz terem estado, antes de ir a Brasília, ao gabinete do INCRA, 

superintendente do INCRA, o André, tratando assunto referente aos três assentamentos do município, 

Sepé Tiarajú, 14 de Julho e Santa Rita, para tratar assunto sobre os títulos de terra, onde o 

superintendente os colocou que doze de abril estará aqui no CTG General Gumercindo Saraiva em uma 

importante reunião com o pessoal dos assentamentos, o qual pediu, acompanhado do prefeito 

municipal, que já tragam os títulos, pois não adianta vir fazer uma reunião e, simplesmente, ir embora 

e ficar os títulos para trás. Diz que vão cobrar do superintendente do INCRA que já traga junto os títulos 

para que já faça a entrega para as famílias de Capão do Cipó. Diz que na Secretaria de Transportes, 

junto ao Pedro Westphalen, tiveram tratando recursos, até mesmo estaduais, para que desse 

continuidade de algumas quadras de asfalto no município, tendo em vista o Pedro Westphalen se 

comprometeu com o município de Capão do Cipó. Espera que não ocorra depois das eleições, que 

alguma coisa seja deixada no governo antes de sua retirada, na sexta-feira, que saia alguma coisa para 

Capão do Cipó. Acha que deve ser cobrada alguma coisa do secretário Pedro Westphalen. Fala que 

estiveram na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, onde o deputado estadual 

Ernani Polo, secretário de Estado, adquiriram lá, através da bancada, através dos colegas, uma 

camioneta, bastante usada e estragada, com pequenos reparos, até inclusive o seu motorista Antônio 

achou que a camionete vai poucas coisas e que muitas vezes vai servir para a Agricultura, ou até 

mesmo servir as secretarias. Então, é uma camionete que já deveria estar feito os reparos em Santiago, 

foi uma cedência da Secretaria da Agricultura, do secretário Ernani Polo. Diz que depois desse relato 

de Brasília e de Porto Alegre que quer dizer mais uma vez ao povo de Capão do Cipó que o seu anseio 

e o trabalho é baseado no povo de Capão do Cipó, e diz ter ido em busca de melhorias e que quer o 

melhor para Capão do Cipó, e o prefeito tem que se comprometer a cada dia que passa com o povo de 

Capão do Cipó. Destaca que é dessa forma que se pode construir um Capão do Cipó melhor, baseado 

na Câmara de Vereadores, Executivo Municipal, fazendo cada vez mais o Capão do Cipó que se quer. 

Diz ter muitos sonhos para Capão do Cipó, para a cidade e o povo. Conversando com a secretária de 

Educação do município, quer que seja a data de aniversário do município, oriunda no dia dezessete de 

abril, que a festa seja ocorrida após os dias vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis do mês de abril, 

para que dê continuidade e que possa trazer o povo de Capão do Cipó, o pequeno e o grande agricultor, 

o trabalhador, que venham participar juntos da festa do município. Deixa claro para os colegas 
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vereadores a questão da festa, onde eles vão fazer uma sessão para que possam homenagear o 

município, dando o título para pessoas oriundas de Capão do Cipó, pessoas que dedicaram a sua vida 

e estão dedicando a sua vida para Capão do Cipó. Então, através de mais uma reunião que irão ter, no 

dia vinte e quatro de abril irão fazer uma reunião solene onde serão feitas essas homenagens ao querido 

Capão do Cipó e as pessoas merecedoras, porque merecem uma homenagem. Diz voltar terça que 

vem e agradece aos minutos dos colegas Diego e Ionara. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO 

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

presidente da Casa de Santigo, vereador Décio, assessores do deputado Bianchini, o público que se 

faz presente e aos ouvintes da 87,9. Pede para o Bairro Santo Antonio, que é dever seu e do colega 

Tiago, porque são moradores do Bairro, pedir, e faz mais de quarenta dias que a luz da esquina do seu 

Luiz “da Real”, está dia e noite ligada, e na esquina da Dona Janete faz sessenta dias que não tem luz 

e o pessoal que vai para a faculdade, para os alunos, é uma necessidade. Acha que não custa o pessoal 

da Secretaria de Obras dar uma olhada e trocar aquelas lâmpadas, e perto da finada Zilda pede que, 

se possível, seja colocada duas lâmpadas que também estão queimadas. Pede roçadas, sabe que 

choveu, mas pede que façam uma boa roçada porque está precisando e se vem aqui é porque os 

munícipes também os cobram. Pede para a administração para que a hora que der arrumem a fossa 

do lado do Posto de Saúde, ao lado da Dona Catarina que arrumem aquilo porque está complicado. Diz 

que sabe como ela é, mas nesse ponto ela tem razão porque, realmente, não tem fundamento o jeito 

que está aquilo. Diz que falam tanto em economia, mas que esse final de semana estava na Praça com 

amigos e viu que tinha ar ligado na prefeitura. Não acreditou porque isso é uma questão de economia 

também, e acha que não custa a pessoa que for fechar a prefeitura revisar, porque os ares estavam 

“ligaditos”, “botando”. Então, se é para economizar devem fazer até mesmo os CCs revisar. Diz que 

quando estava na Secretaria de Saúde era uma coisa que cobrava porque dá um aumento significativo 

na luz, é esquecimento, mas deve ser cobrado. Pede ao Executivo que tome providência e cobre, 

principalmente, de CC que tem dever e obrigação de cuidar. Convida a todos os munícipes, os colegas 

vereadores, a colega vereadora, para amanhã, as dezenove horas, participar da reunião da Consepro 

do município, que tem como presidente o Rogério Smanioto. Diz que eles não conseguiram falar hoje 

a tarde com o colega Olmiro, que esteve presente nas últimas reuniões que, se for possível, ele 

comparecer que agora estão criando o CNPJ. Repete que é amanhã, as dezenove horas, para toda a 

comunidade participar, porque os roubos continuam no município, e o Conselho de Segurança é um 

órgão que vai ajudar a Brigada a arrecadar fundos. Acha muito importante que os munícipes participem. 

Diz que o pessoal do assentamento 14 de Julho pediu para que, juntamente, com o presidente da 

Câmara encaminhe um oficio para a Oi, porque estão com o sinal de telefone muito ruim. Diz ao 

presidente que não custa nada encaminhar um ofício pedindo. Diz que viu esse crédito adicional aqui 

na Casa e parabeniza o presidente porque nada mais justo que ajudar a escola Julio Biasi para a 

Páscoa, porque tem muitos pais que não têm como dar nada para seus filhos na Páscoa. Acha que foi 

muito interessante e foi uma boa iniciativa, que tem crianças que, com certeza, vão ficar feliz de ganhar 

alguma coisinha de Páscoa, e que esse dinheiro que vai da Câmara vai ajudar e muito. Diz que ao falar 

de professor, aqui também estão em falta, e que o colega Olmiro falou e que também não concorda, 
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mesmo sendo de sua bancada, mas não concorda com o governo do estado, porque acha que a 

educação é base, mas que no município também está faltando professor. Esperava que hoje saísse a 

nomeação dos professores, porque as crianças estão precisando começar as aulas. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador cedeu 

se tempo regimental de 05 (cinco) minutos ao vereador Antonio Jardim. VEREADOR DILCIONE 

SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, vereadores, vereadoras, assessora 

do deputado Bianchini, o colega de Santiago Décio Loureiro, ao qual agradece a visita. Deseja as boas 

vindas ao jurídico, Carlos Humberto Munareto, que já se encontra no município. Parabeniza a 

administração municipal que realizou, promoveu, no dia dezesseis de março, um treinamento para 

coordenadores e secretários municipais, sobre o tema de gestão e liderança, com o objetivo de qualificar 

a equipe de trabalho, proporcionando uma melhor qualidade na sua gestão. Cita que já está à 

disposição, no setor de arrecadação da Prefeitura Municipal, os carnês do IPTU, com desconto de vinte 

por cento no pagamento à vista e até o dia trinta, e depois em oito vezes, se a pessoa achar por bem. 

Quanto ao ar, diz à colega Carini que é um esquecimento bem grave, mas a porta é bem pior, pois o ar 

não iria ter problema, mas uma porta também ficou aberta, como sabem. Quanto ao ônibus IVN 9526, 

que o colega Tiago falou que foi “passear” em Santa Maria, diz que o mesmo foi para um conserto da 

injeção eletrônica, na Pampeiro Caminhões e Ônibus, e ficou na rua, verdade, pois deu uma pane na 

bateria e daí ele não pode chegar até o final, naquele dia. Diz que foi uma pane, e as pessoas, às vezes, 

que ouvem a sessão da câmara, vão achar que foi abandonado, e não foi, assim como não foi “passear” 

em Santa Maria. Diz que ele foi “consultar” em Santa Maria. Quanto a rede de água, já recebeu 

reclamações, mas acha que quem tinha que ir para a Promotoria foi quem fez aquela rede, pois a rede, 

se é essa que está sabendo, ela sai da caixa e desce quase lá perto do colégio Júlio Biasi para depois 

vir para abastecer aqui em cima, e daí não tem muita vazão. Diz que isso foi o que lhe passaram. Já 

foi, levou a reclamação e foi o que lhe passaram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): A vereadora fica com 04 (quatro) minutos, 

pois cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental ao vereador Antonio Jardim. Cumprimenta o 

senhor presidente, colega vereadora e colegas vereadores, assessora do deputado Bianchini, os 

munícipes presentes, presidente da Câmara de Vereadores de Santiago, vereador Décio Loureiro, e os 

ouvintes da rádio 87.9. Começa falando sobre o risoto beneficente que o Lions promoveu no domingo, 

não deu como se esperava, mas já vai ajudar a família. Diz ter sido criticada, como parte do Lions 

também, que a pessoa não morava no município, mas é uma cipoense que morava no município, foi 

para Santo Ângelo, está passando por um problema sério de saúde e foi feito esse risoto a pedido da 

mãe dela, da família, que todo mundo conhece, são pessoas conhecidas e que estão preocupadas com 

a saúde dessa pessoa, sem poder mandar recursos para lá, então foi pedido e feito. Diz que “fazendo 

o bem, não se olha a quem”, não interessa se é do seu município ou de outra cidade, os cipoenses 

acolhem sempre bem as pessoas que vêm de outras cidades, e, de repente, nem são cipoenses. Então, 

o Lions agradece a todas as pessoas que colaboraram com as listas de doações, tem rifas ainda e o 

presidente do Lions pediu para divulgar o que foi arrecadado no risoto, que foi mil e treze reais, 

depositado hoje na conta da dona Oliveira, mãe da Marlene Vargas, que vai ser repassado, com certeza, 

para essa pessoa que está precisando. Fala sobre o jantar bingo e diz que é uma pena que foi pouca 
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gente, mas dá os parabéns para todos que estavam organizando, pelo ótimo jantar que estava. Fala 

sobre as roçadas para a colega Carini e os que cobraram aqui, dizendo que falou com o secretário hoje, 

e amanhã, se o tempo ajudar, vai dar continuidade às roçadas. Fala sobre o bairro Santo Antônio, 

convidando o colega Tiago a participar, dizendo que ele foi convidado, e até o prefeito liberou para 

ajudar, porque o colega como é daquele bairro, liberou todos da secretaria naquele dia, e ele não 

participou. Então, convida o colega Tiago e a Colega Carini, como representantes daquele bairro, no 

mutirão de limpeza, que compareçam para fazer a limpeza, pois já foi feito antes, e vão dar continuidade. 

Diz que como agente de saúde está sempre participando desses mutirões de limpeza que estão tendo. 

Fala sobre as caixas de água que foi cobrado por alguns munícipes, que estão caídas, dizendo ter ido 

falar com o Executivo para ver como está a situação, e foi outro Executivo que conversou com o pessoal 

da FUNASA e, em breve, se comprometeram de fazer, o mais rápido possível, para levantar essas 

caixas de água e dar continuidade a essas redes de água que ainda tem a fazer. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada, PMDB: 

Volta à tribuna, primeiramente dizer para a colega Ionara, que aquele dia ia ir, depois foi solicitado a 

campo, só para esclarecer. Pede, após o Claudio Della Flora, acha que a manutenção daquele trecho 

de asfalto é do município, então que o município tome providências ali e em frente a borracharia do 

“Prego”, por causa do excesso de buraco, então que o município tome providências. Diz ao colega 

Dilcione, se o ônibus foi “consultar” em Santa Maria, o médico lá deu diagnóstico errado, chegou doente. 

Primeiramente faltou organização do governo e deixaram um ônibus em via pública uma semana, e se 

foi para conserto, questiona que tipo de conserto é esse, que o ônibus chega e não funciona. O mesmo 

diz que essa informação quem passou, que o ônibus não teve, foi a própria Secretaria de Educação e 

aí tem algumas controversas. Então, pede que conversem com a mesma linha que se acertam aqui. 

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

de Partido, PMDB: Volta a essa tribuna, ao colega Dilcione, da porta, a mesma diz que não sabe, mas 

garante quando estava no Posto de Saúde, a porta do posto, como gestora, nunca deixou. Parabeniza 

o colega Antonio, como presidente, de aceitar as ideias que dão, pois estão aqui porque o povo os 

colocou. Diz que achou de muita importância essa sessão solene que o senhor vai fazer, que são 

merecedores, os munícipes que muito fizeram, muito ajudaram e ajudam e têm que ser reconhecido 

como falou, todos tem que ter reconhecimento. A mesma diz que achou muito importante e que o senhor 

está de parabéns por essa idéia, colocar em prática. Parabeniza o Lions também, que estava excelente 

o risoto de domingo. Parabeniza todo o CPM da escola, comenta que o vereador Diego estava lá 

trabalhando, todos estão de parabéns. Comenta que foi uma judiaria a comunidade não compareceu. 

A mesma diz a Colega Ionara que concorda, que é só avisar que estará presente, mas uma coisa quer 

lembrar, que a colega para estar lá tem que estar fazendo no horário de expediente, e que a mesma se 

lembre que é horário de expediente teu, como agente de saúde. Pergunta se a mesma é agente de 

saúde do Bairro Santo Antonio? A vereadora Ionara faz um aparte: Responde que sim. A vereadora 

trona a palavra e diz que é bom, porque os munícipes estão perguntando cadê as visitas, assim como 

falaste naquela última sessão, que essa vereadora só fala, cobra do passado, os munícipes também 

lhe perguntam: “cadê a agente de saúde, tua colega Ionara”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PP: Cumprimenta o senhor 
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presidente, colegas vereadores, colegas, o Presidente Décio, da Câmara de Vereadores de Santiago e 

assessor do deputado Afonso Hamm, assessores do deputado e amigo Bianchini e demais pessoas 

que se encontram no plenário e ouvintes Cipoenses FM, o seu boa noite a todos. O mesmo diz que hoje 

a tarde esteve conversando com o amigo Jair, aonde conversou e foi tirar essas dúvidas que tinham 

sobre essas caixas de água do município, aonde o colega Jairo comentou sobre a rede de água do seu 

Dajo. Diz que só não foi feito ainda por motivo da safra da soja, mas a hora que for feita a colheita da 

lavoura a rede de água dele será feita. Diz que é engraçado que faz quatro anos que passou e a água 

dele não foi, o mesmo diz que promete que no seu governo a água vai ser feita. Diz à colega Carini, 

que esse erro de esquecer as coisas é muito complicado, amanhã mesmo vai cobrar do seu governo, 

pois não admite, é um gasto de todo povo cipoense, que no passado aconteceu pior, esqueceram a 

prefeitura aberta, também cobrou dessa Casa e continua cobrando o que não é certo. Diz que o que é 

dever do vereador é fiscalizar e cobrar do Executivo o bem e o melhor de Capão do Cipó. Pede ao 

secretário de Obras patrolamento da estrada do Rincão dos Vargas e Inhacapetum. Também pede ao 

secretário que fale com o pessoal da associação, que tem um terreno ao lado do CTG Gumercindo 

Saraiva, para fazer roçada daquele terreno, o brejo está tomando conta, e que fale com pessoal para 

pegar liberação para fazer a roçada. Agradece a comunidade cipoense, que no dia dezesseis de março 

esteve presente nessa Casa, na audiência pública com pessoal representando e falando tudo o que 

tinha que falar com os representantes da RGE Sul, resolver todos os problemas que estamos 

enfrentando no nosso município. Agradece, de coração, aos que vieram prestigiar essa audiência 

pública, conversar com eles e explicar os problemas do nosso município. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Partido, PDT: Comenta sobre a Poclain 

atolada, dizendo que é um desastre, uma máquina nova dessas, máquina é do povo. Diz que quer ver 

se vão fazer os serviços para os pequenos, porque para os grandes já começou a fazer, atolou, depois 

andou três quilômetros, uma máquina daquelas andar três quilômetros é brincadeira. Questiona o que 

vão fazer agora, se desculpar para quem? Cita que o povo sabe, vamos ver se o pequeno vem pedir a 

máquinas, se vai. Pede limpeza, o pessoal está pedindo limpeza no Bairro Santo Antonio, já pediu 

lâmpada e vão seguir pedindo, mas a hora que os munícipes colocarem nos face eles fazem, pois os 

vereadores eles não ouvem, agora as paradas de ônibus, que nossos alunos esperam o transporte 

escolar, tão um “lixedo”. Pede que saiam daqui e olhem ali perto das casinhas, tem par de sapatos, tem 

roupas atiradas junto, fora o matagal que tem em roda. Pede que tem que fazer umas limpezas nas 

paradas de ônibus, pois está “um horror”. A pedido de uma pessoa aqui, diz que a nossa Saúde boa, 

só tem aqui uma pessoa que pediu uma consulta e só para o dia vinte e oito. Diz que marcou para o dia 

vinte e oito, fazer o quê? Cita que outra oportunidade veio, dia quatro, ficou para dia vinte e oito também. 

Comenta que um dia precisou, trouxe a esposa com um problema grave de garganta, veio por que 

precisava, fez quase vinte e três quilômetros, chegou ali e não tinha ficha e teve que ir para Santiago. 

Comenta que outro dia combinou com o doutor Paulo Peixoto, “tu vai lá tal hora que eu estou atendendo. 

É o meu horário, eu te atendo”, chegou ali o posto estava fechado.  Diz que ele não sabe se é 

perseguição contra ele ou o que é. A pedido está falando porque estão reclamando, e a nossa Saúde 

é boa, mas tem muito que melhorar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO 

GOMES MANENTE, Líder de Bancada, PDT: Comenta sobre a iluminação pública, só de dia mesmo, 
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só com a luz do sol, porque vem pedindo a dois meses nessa Casa e até hoje não foram colocar. Então, 

vão ficar assim mesmo. Pede compreensão de todos os pais da rua 17 de Abril, rua vizinha ali, que tem 

os filhos jogando ali no terreno do Marcelo, o mesmo diz que estava olhando essa semana ali, até o 

“Maurinho” é testemunha, eles estão jogando ali, tem uma rede de luz em cima que passa, foi pegado 

uma bola e enrolado os fios e até faísca saiu desses fios,  e se arrebentar, criança pequena não sabe, 

inclusive tem o seu que está indo lá também, o qual diz que já “cortou”, não vai deixar ir, pega e vai 

quantos. Cita que ali tem dez ou doze crianças que vão jogar ali, e que tem campo de futebol municipal 

que está aberto lá, pode ir para lá todos os dias jogar. O mesmo diz que gostaria que cada pai tire dali, 

sem contar que se pega a bola também, já pegou em vidros de carros, janelas das casas, então pede 

que seja providenciado. Comenta sobre as aulas, se o líder de governo não teria nada para esclarecer, 

pois o pessoal está pedindo e até falou que iria até o Executivo para saber, por que falou que, talvez, lá 

pelo dia cinco de abril, não vai dar antes, talvez. Diz que se tem alguma coisa para o pessoal aí ficar 

sabendo, gostaria que o líder do governo falasse. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Volta a essa tribuna, senhor 

presidente, sobre o colega falando que colocaram corrente em pneu, colocaram corrente em armário, 

estão colocando corrente em tudo. Torce que tomem atitude ou alguma coisa. Falar em sindicância 

aqui, diz que até perde a esperança de falar em sindicância, pois foi aberta uma sindicância quando 

roubaram diesel, não deu em nada, foi aberta sindicância quando roubaram piso, não deu em nada, foi 

aberta sindicância contra o colega que deu um tapa no outro colega também, foi arquivado depois da 

sindicância. Acha que falar em sindicância é complicado no nosso município, e torce que essa dê 

alguma coisa, porque de repente se tivesse colocado cadeado naquela época, hoje não tinha 

acontecido, roubar pneu velho, roubar sucata de pneu é complicado em nosso município. Pede que 

nossa administração tome atitude, pode ser que essa sindicância não seja arquivada também. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTMA NASCIMENTO FERREIRA, Líder de 

Governo: Volta na tribuna, dizendo a colega Carini que a mesma não falou para lhe ofender do convite, 

apenas fez um convite. Cita que o colega Tiago não compareceu dia que o prefeito liberou. Sobre as 

visitas, diz à colega que já foi, já trabalhou na sua gestão, pergunta se a mesma recebeu alguma 

reclamação sobre sua pessoa. Diz ser isso que quer que a colega fale na outra, e se tiver alguma 

reclamação leve até a Cintia ou até a Laura. A mesma diz saber que ninguém é perfeito, já teve 

reclamação sua, e a colega mesmo sabe que está passando por problema de saúde. Diz que não é 

isso que será sua desculpa, mas se a colega se ofendeu sobre o passado, diz que não falou por 

maldade, falou que não adianta a colega vim aqui nessa tribuna e falar “mil vezes” a mesma coisa. Cita 

que tem pessoas que dizem: “a Carini continua falando não volte ao passado”. Diz que não é voltar ao 

passado, é comparar, às vezes, se estressa, pois chega aqui, fala: “Ah, não fizeram isso”, mas 

passaram quatro anos e não fizeram isso. Diz que é um ano e pouco, claro que vão fazer, e se não 

fazer pode continuar cobrando. Comenta sobre as redes de água, as do Entre Rios, a mesma diz que 

estão tentando, agora tem a colheita, tem certeza que depois da colheita tem partes que não deu para 

fazer, por causa da colheita, mas tem certeza que o governo vai fazer isso o que tem para fazer. A 

mesma diz à colega Carini que não está aqui para brigar com a senhora, se fez isso, certo não fez, mas 

se a senhora tiver alguma reclamação tem direito de ir lá e levar até a sua chefa, a Cíntia, a Laura ou a 
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Débora, ou até mesmo ao prefeito, que aceitará, pois ninguém é perfeito, e todo mundo tem erro. Após 

o senhor Presidente convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da 

matéria em pauta: OFÍCIO 001/2018, do Consepro, solicitando empréstimo das dependências da 

Câmara, para reunião, às 19 horas do dia 21 de março de 2018.  PROJETO DE RESOLUÇÃO DE 

MESA 003/2018, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. Após o senhor presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI Nº 02/2018, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o 

Quadro de Cargos, Planos de Carreira e de Remuneração dos servidores da Câmara de Vereadores 

de Capão do Cipó - RS”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

001/2018, do Poder Legislativo, que “Que aprova a prestação de contas do exercício 2015, dos 

administradores do Executivo Municipal de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente explica a importância de se votar hoje o Projeto de Resolução de Mesa 003/2018, 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. Após o senhor Presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 003/2018, do Poder 

Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de 

Vereadores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  Após o senhor Presidente convida 

a todos para a próxima sessão que será dia 27/03/2018, no mesmo horário e local.  Verificando não 

haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado os trabalhos da presente Sessão. Nada 

mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente 

assinada pelo senhor Presidente e o 1º Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 20 de março de 2018. 

 

 

 

 

 


