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ATA N° 36 / 2018 (Ordinária) 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro 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 35/2018, da Sessão Ordinária do dia 16/10/2018, 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): O vereador fica com 

07 (sete) minutos, pois os vereadores Luiz Ozório Manente e Carini Rosado lhes cederam 01 

(um) minuto de seu tempo regimental, cada. Cumprimenta o senhor presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, munícipes que honram com suas presenças, em especial a 87.9, que logo 

estarão ouvindo. Pede moção de pesar a mais um munícipe que partiu, o senhor José Libardi, amigo 

da comunidade, então deseja aos familiares muita fé nesse momento triste que estão passando. 

Diz aos seus amigos que, infelizmente, após cada velório há uma promessa, diz a colega Ionara 

que, como Líder de governo, acredita que mais uma vez ela vai ter essa responsabilidade de levar 

ao Executivo esse pedido novamente de toda a comunidade que passa lá pela Capela Andres e 

verifica aquele desleixo da capela. Quantas vezes a senhora, referindo a vereadora Ionara, aqui 

nessa tribuna prometeu que já estariam reformando a capela, já estariam arrumando, graças a Deus 

que não choveu tanto porque até ameaçou uma chuva, mas é ninho de passarinho caindo pela 

cabeça das pessoas quase, é água indo fora, jorrando forra na capela, não tinha lá dentro, é terrível 

as condições da capela Andres que, com poucos recursos, se organizam aquilo e deixa de primeira 

linha. Diz que uma obra doada pela Andres de Santiago para o município e dos quais custaria pouco 

para deixar em dia, isso é um desleixo com a comunidade que sabe que seguidamente está partindo 

um ente querido da comunidade e ali é o local que tem para velar o ente querido. Então, pede 

encarecidamente que tire algum recurso, esta aí a LDO que tem recurso nas Obras, vê que não é 

muito, mas tem e já dá para reformar aquela capela, ou mesmo tirar dez mil da feira e colocar para 

reformar a capela, pois se é trezentos mil que vão gastar na feira gastam duzentos e noventa e 

destine para a capela que com dez mil deixa a capela bem ajeitadinha. Então, pede para pararem 

de promessas e pede para o colega Ionara chegar no prefeito e dizer para fazer a obra e reformar 

aquela capela que precisa. Diz para o pessoal que viu, na outra gestão do prefeito Froner, diversos 

funcionários revoltados com as promessas, onde até adesivaram carro que dizia “não prometam o 

que não pode cumprir”, e parece que agora começa de novo o pessoal meio que se revoltar porque 

ele andou prometendo, até para poder se eleger se não se engana, que ia fazer  um projeto de 

hora-máquina e mandar para essa Casa para os operadores de máquinas, os motoristas e o pessoal 
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está ansioso “lá embaixo”, e o cobraram, pediram para falar nessa Casa que ninguém é bobo ou 

faça o projeto e mande para essa Casa ou diga que não vão fazer, porque ficar de um mês para o 

outro, de um mês para o outro, de um dia para o outro, de um ano para o outro, ninguém é bobo, 

faça ou não faça. Esteve conversando com seu colega de bancada, o “Manjolo”, e analisando se é 

conforme o proposto que dizem que é para ser, conforme os colegas o falaram, que é para quem 

trabalha, aquele que está disposto a sair para trabalhar, vão analisar com carinho, junto com o 

“Manjolo”, e que até pode ter o seu voto favorável, por que é funcionário e disse que não vota contra 

funcionário. Então, já teve opinião contraria a esse projeto, mas pode dizer aqui que vai analisar 

com carinho e, junto com o “Manjolo”, estão a fim de, conforme a proposta, votar até favorável a 

esse projeto, sendo para aqueles que realmente trabalham para o povo aí fora. Pede que pelo amor 

de Deus parem de promessas e façam aquilo que tem de ser feito pelo funcionalismo. Diz que a 

dona Claudia Carbolin pediu, lá no Progresso, que pelo amor de Deus vá lá e leve as pedras para 

a fossa que ela já pediu para o vice-prefeito, para esse, para aquele, é brincadeira, que a fossa dela 

é rente a casa. Então, se não tomar providências o quanto antes, pode ter prejuízo na casa dela e 

pode danificar ou trincar a casa dela. Então, pede para tomar providência o quanto antes para 

arrumar aquilo para ela, que ela pediu. Diz que o segundo turno das eleições está aí e o povo teve 

a oportunidade de ver, nesses dias, as propostas e pede que não errem seus votos, votem certo 

para que possamos, de repente, ter um futuro melhor para as nossas famílias. Fica preocupado que 

a cada dia o cobram “cadê os campeonatos, terminou? O que vai acontecer?”, nenhum tipo de 

campeonato mais no município, os jovens à deriva, era a única alegria que tinha, que o povo se 

alegrava, a única diversão, em termos de diversão, que o município tinha, e cadê? Diz que terminou, 

liquidaram. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE 

(PDT): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu tempo 

regimental ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, 

colegas vereadoras, o ex-colega Dilcione aqui presente, e o público que logo mais estará ouvindo 

pela 87.9. Parabeniza o Assentamento Santa Rita pelo belíssimo almoço feito em benefício do seu 

Otacílio, popular Paraguai, estava belíssimo e a colega Ionara estava lá também e estava à 

comunidade em peso, bastante gente, e é nessas horas que se vê o valor de uma união, onde faz 

a força, estava belíssimo e a equipe que estava lá batalhando está de parabéns. Fala sobre a hora-

máquina que o colega Jairo citou, que estiveram avaliando e jamais a bancada do PDT seria contra 

em dar um aumento para funcionário que trabalha e não tem hora e nem dia, mas tem que analisar, 

não vai chegar aqui e votar e, sem mais nem menos, dar aumento porque sabe a dificuldade que o 

município se encontra e dando aumento. Então, seria avaliar funcionário para os que trabalham 

mesmo vale a pena, jamais seria cobrar em votar, podem ter certeza e contar com eles, quem seria 

ele votar contra. Deixa bem claro que hoje tem gente que fica “no banco” que vai ganhar igual ao 

outro que trabalha dia e noite, então daí seria contra. Diz que já o procuraram dizendo que ele seria 

contra, e diz que é contra quem não trabalha, mas quem trabalha merece ganhar sim. Relembra, 

de novo que o seu Luiz, seu vizinho, pediu, que não aguenta mais, ontem à noite foi e pediu para 

convidar a colega Ionara para irem lá olhar aquilo, que está horrível e cruzam com cargas de pedra, 

como hoje de tarde, na frente da sua casa e não levam ali para terminar aquele serviço. Frisa que 
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está horrível aquilo, é cheiro insuportável, precisa pouquinha coisa para terminar, são simples 

coisas, pede para irem fazer aquilo. Pede ao secretário de Agricultura que reveja, pois tens uns 

reclamando que ficou horas para trás e dias, até tem alguns que disseram que ficou quase dois 

meses atrasados e que o trator esteve do lado da casa dele fazendo e eles pediram e, com certeza, 

o tratorista disse que não poderia porque não tinha ordem. Acha que isso é um dinheiro perdido, o 

trator está ali junto e o “cara” com o papel na mão com as horas pagas, sair dali para ir lá no outro 

assentamento para depois sabe-se quando voltar ali, isso é um desperdício de óleo, de dinheiro, de 

tudo. Pede que o secretário veja isso e agilize o que está atrasado, e no Assentamento Nova 

Esperança tem gente com dois meses atrasados e gente que se inscreveu depois está sendo feito 

antes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 

BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, a Mesa Diretora, colegas vereadores e vereadoras, 

nosso vereador Dilcione que se encontra aí, aos ouvintes da 87.9, boa noite a todos. Começa a 

falar sobre o Dia da Criança que teve lá na sua comunidade na última quarta-feira, foi um sucesso, 

quer parabenizar todos que estavam lá trabalhando. Diz que não pode ficar muito tempo lá porque 

teve que levar o pai a uma consulta, mas parabeniza toda aquela equipe que coordenou aquele 

evento lá e as crianças que compareceram porque elas merecem. Também quer falar sobre a 

inauguração da Bíblia na Praça, o evento foi realizado na última sexta-feira, nossa comunidade quer 

parabenizar a administração pela iniciativa de ser inaugurada a Bíblia na Praça, está de parabéns 

a equipe pelo nosso trabalho. Também não pode deixar de reclamar, faz dez meses que foi 

aprovado um projeto aqui nessa Casa, sua autoria, vai ser colocado o nome de ginásio de esporte 

Alacir Dessoe e até hoje não foi tomada providência. Não sabe o que acontece que “calça” tudo e 

administração pública é bastante conversa e pouco trabalho, dá para se dizer, por que dez meses 

para fazer uma placa é muito tempo, é muita demora, porque se o projeto foi aprovado, virou Lei, 

então teria que ter feito essa placa e colocado lá no ginásio de esporte Alacir Dessoe, pessoa que 

merece ser reconhecida por esse município. Diz que fica então a indignação e pedido que seja 

agilizado a colocação dessa placa lá. Também diz que não pode deixar de falar próximo domingo 

tem a eleição para escolher nossos representantes estaduais e federais, nosso presidente, nossos 

governadores e quer desejar uma ótima eleição para todo mundo, que vão lá e votem consciente, 

vote cada um com sua consciência para ir votar, a coisa está difícil e temos nossa arma na mão, 

que é nosso voto para nos defender. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

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

vereadores e vereadoras, funcionários dessa Casa, colega Dilcione, ouvintes da Cipoense, boa 

noite a todos. Primeiramente tem alguns pedidos que a colega Ionara pode os responder. 

Primeiramente, a fisioterapeuta já foi contratada no lugar da que saiu de laudo, pergunta.  Também 

alguns questionamentos aí que vêm passando para eles e cada vez, talvez o Antonio que foi ver na 

última viagem possa os responder, se tem duzentos e cinquenta mil reais para a feira. Também que 

ponta está uma escavadeira hidráulica nova que o prefeito prometeu, que tinha conseguido em 

março, cadê. Cita outra retroescavadeira está para chegar aí e chega ontem e chega hoje e cadê, 

pergunta. Fala que o projeto da hora-máquina chegou na Casa, essa promessa era de campanha 

e vem enrolando desde fevereiro para outra semana estar aqui, mas como nada nessa gestão é 
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para amanhã, que não dure oito meses, então não tem o que reclamar e até comentava com os 

colegas “pessoal, sejam bem vindo a realidade”, essa é a realidade da nossa gestão atual, tudo, e 

os colegas vêm aqui dizendo e alguns já caíram na realidade e já não estão defendendo mais, por 

que se pede as coisas, vem aqui se garante que na outra semana estará resolvido e passa um mês, 

dois meses, três meses, quatro meses e nada, e aí quando um munícipe liga dizendo “Tiago, o que 

um caminhão da prefeitura faz transportando semente para produtor”?, semente de soja para 

plantar soja. Aí, diz mais uma vez, “seja bem vindo a nossa realidade”. Cita que eles acham que as 

coisas públicas, os gestores dessas coisas públicas, acham que são deles, por que é uma vergonha 

o que acontece no nosso município. É uma vergonha e diz que está cansado, cansado realmente 

de tomar e ter que, às vezes, ouvir coisas que não deveria ouvir, coisas que se diz e aqui vê colegas 

dizendo uma simples fossa. Sempre teve reverência de dizer que era munícipe de Capão do Cipó, 

que tinha as melhores estradas da região, e para quem vai para Santo Ângelo por dentro aqui, que 

continua e que faz o trajeto seguido, passam por quatro municípios e sempre teve orgulho de nossa 

estrada ser a melhor de todas e hoje vocês imaginam a pior estrada é o nosso município. Diz que 

daí talvez vocês possam dizer que começou no governo anterior, também teve falhas, teve 

realmente, só que o governo atual não resolveu nada, continua com as mesmas falhas, por que na 

campanha tudo estava errado, ganharam a eleição, não sabe se não está pior. Não vê, nós com 

quase com dois anos de governo, a única inauguração, a única, é uma Bíblia na Praça e, às vezes, 

pegando o colega ‘’Miro’’ que fez um pedido, passou nessa Casa, dez meses e, se ele, sendo 

situação não consegue, imagina eles que são oposição. Diz ser essa a realidade. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente 

para fazer uso da palavra.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador fica com 

10 (dez) minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 05 (cinco) minutos de seu 

tempo regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ex-

vereador Dilcione carinhosamente o chamam de “Judas”, mas é brincadeira. Diz ao Dilcione que 

têm um grande carinho por ele ser um grande companheiro. Agradece o belo trabalho que o vice-

presidente assumiu na sessão que passou. Agradece aos colegas vereadores que aqui estiveram 

na terça que passou, quando esteve em viagem a Brasília. Sabe que talvez são criticados ou 

“apunhalado”, mas infelizmente, quando vai a Brasília se usa uma diária. Diz que a população tem 

que ficar sabendo, e lá foram muito bem recebidos em todos os gabinetes que passaram entregando 

ofícios. No gabinete do vice-presidente, Afonso Motta, deixaram o pedido do colega vereador, onde 

fizeram questão de atender esse pedido da bancada do PDT. Também estiveram no gabinete do 

Alceu Moreira, onde pediram, encarecidamente, que ele ajude a sua bancada aqui do querido 

Capão do Cipó. Estiveram na bancada do deputado Jerônimo, deputado o qual o colega Tiago 

assumiu um compromisso com ele aqui, e voltaram com a resposta que a emenda do colega será 

colocada para Capão do Cipó, e foram muito bem recebidos. Passaram no gabinete do deputado 

Covatti Filho, em nome da colega Ionara, colega Diego e da bancada, onde deixaram os pedidos, 

pois não conseguiram falar pessoalmente com ele, pois ele é presidente das comissões e se reuniu 

os dois dias e não tinha tempo disponível. Cita que ele os atendeu por telefone e a assessoria dele 

os recebeu lá, carinhosamente, e os disseram: “nós vamos mostrar a força para Capão do Cipó, lá 
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tivemos trezentos e um votos”. Ficou muito satisfeito e ele o respondeu por telefone que o seu 

projeto para ensiladeira para o pequeno produtor, colheitadeira, a qual o vereador Tiago comentou 

e fez, irá fazer de tudo para que vá para Capão do Cipó. Esteve no gabinete da senadora Ana 

Amélia Lemos, mesmo deixando o Senado ela ainda tem recurso disponível e espera mandar em 

torno de cem mil para Capão do Cipó, e foram muito bem recebidos por ela. Foram ao gabinete do 

senador Paulo Paim, o qual parabeniza o gabinete dele, o carinho que os receberam e ele, 

provavelmente, terá recurso para Capão do Cipó. Sobre cadastramento nos Ministérios, dos 

projetos, a qual o Henrique Nascimento está articulando, foi muito bem recebido, o parabeniza e diz 

que estão todos cadastrados, já direcionados, somente o empenho virá para Capão do Cipó. Irão 

tentar que saia ainda este ano, pois sabem que poderá sair ou não e depois vem o sucessor, outro 

presidente. Explica que a ida a Brasília foi muito proveitosa. Sobre a questão de shows para a feira 

diz que não existe a possibilidade de mandarem valores, e que fiquem cientes que foi encaminhado 

projeto de duzentos e cinquenta mil para pavimentação no parque da feira. Diz que o deputado 

Covatti e o senador futuro que irão trabalhar em cima dessa pavimentação asfáltica no parque da 

feira. Cobrou muito e também estiveram em vários outros Ministérios, como Ministério das Cidades, 

verificando se estão cadastrados e estão sim todos cadastrados os que foram encaminhados a 

Brasília. Diz que temos que aguardar, pois se ficar aqui esperando, ou ligando para deputado, não 

vamos conseguir nada, pois o projeto tem que estar cadastrado. Ressalta que se se tiver projeto as 

coisas virão, e isso fizeram e entregaram lá na assessoria do deputado Covatti Filho, pedindo 

recursos que venha para Saúde, ambulâncias, e até inclusive fez contato com ele ontem, ele estava 

em Porto Alegre, e solicitou uma emenda, para o ano que vem, para construção de um ginásio para 

os evangélicos daqui. Ficou feliz de ver ali na Praça as pessoas evangélicas do Município, pastores, 

pregadores da palavra de Deus, e foi muito lindo o ato ali na Praça, na segunda-feira. Diz que foi 

muito gratificante na sexta-feira, aliás. Vai pedir e vão trabalhar atrás. Sobre a LDO, diz que tem 

para a feira do ano que vem, trezentos mil reais, já disponível na LDO o recurso de trezentos mil 

reais. Solicita ao prefeito e ao Executivo que estude, o quanto antes, a questão da água nos 

assentamentos, do Santa Rita e do 14 de Julho, pois está faltando água e patrolamento no 

assentamento Sepé Tiaraju, principalmente as entradas. Diz que não adianta fazer a estrada geral 

e não fazer as entradas dos moradores e pede carinhosamente. Sobre os abrigos escolares visitou 

ontem, portanto, duas ou três famílias no distrito de Progresso, mas como soube, na metade do 

caminho, que perdemos o grande amigo Libardi, o qual tinha um conhecimento muito grande, se 

direcionou a capela Andres dar seu último adeus ao Libardi. Deixa votos de condolências à família, 

pois quando se perde um munícipe, sinceramente, a gente perde alguma coisa também da vida da 

gente, pois lá foi um amigo nosso. Diz que na capital do Estado, aonde estiveram, foram muito bem 

recebidos pela coordenadoria, pelo seu João, sobre o maquinário do Estado, que se encontra na 

cidade de Santo Antônio das Missões e, ontem, era para ter acompanhado o Henrique Nascimento, 

mas seu colega Diego lá esteve. Não foi motivo outros compromissos na cidade, e ficaram que o 

próximo município a ser destinado será Capão do Cipó, uma retroescavadeira, um rolo 

compactador, patrola, caminhões. Diz que lá em Porto Alegre o coordenador do maquinário do 

Estado é o seu Ivo, ex-prefeito de Santo Antônio e ex-presidente do Sindicato Rural de Santo 
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Antônio, o qual seu irmão, que na época que foi prefeito de Santo Antônio, trabalhou muito com seu 

Ivo, e fez até uma música para ele na campanha. Conversou lá em Porto Alegre e foi muito bem 

recebido, até não esperava, pessoas maravilhosas e colocaram para Capão do Cipó e pediram para 

que mandassem alguém verificar como está o maquinário, se alguma coisa que acontecer, pouca, 

dentro do município, que conserte, pois está usando, ou senão, quando o Estado tocar de vir buscar, 

certamente irá recolher e terá que ir a Porto Alegre daí, mas o próximo município a ser contemplado, 

o colega Diego conversou com o seu Ivo, será capão do Cipó. Então, mais uma força virá para 

ajudar a nossas estradas do município. Sobre a questão, diz a colega Ionara, que irão levar ao 

prefeito, pois só uma carga de pedras que está faltando ali perto do vereador “Manjolo”, para uma 

fossa. Vão solicitar ao secretário, hoje nosso vice-prefeito, que atenda essas demandas, pequenas 

demandas, pequenas coisas que têm que resolver e todas as semanas vêm pedir aqui nessa Casa. 

Diz que são coisinhas simples pelo maquinário que temos, invejável. Sabem que as chuvas estão 

ocorrendo, as estradas vão dando problemas, temos água para ser feita, tem no Rincão dos Vargas 

que amanhã começa, temos a água do pessoal do seu José Machado, tem lá na dona Madalena, 

temos água para levar em várias localidades do município. Sinceramente, quer que as coisas 

andem, pois quando cobram aqui, muitas pessoas, até mesmo muitos secretários e muitos 

servidores ficam bravos. Não sabe para que isso, pois se não for para cobrar o que os munícipes 

de Capão do Cipó querem, os eleitores de Capão do Cipó querem, não adianta estarem aqui, são 

pagos para pedir o que o povo os pede. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): 

A vereadora fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu tempo 

regimental ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora e 

colegas vereadores, ex-colega Dilcione, ouvintes da 87.9, desejando uma boa noite a todos. Diz se 

associar as palavras dos colegas vereadores que a antecederam, pedindo muita força para a família 

do seu José Libardi, pois sabe que não é fácil quando se perde um ente querido e nesse momento 

é só Deus para confortar a cada um deles, mas sabe que tem o dia e a hora marcada pelo Pai 

Celestial, então não se pode questionar Deus, mas que ele esteja confortando cada um. Agradece 

a todas as pessoas que se uniram em oração pela vida do Marcio que, graças a Deus, hoje estava 

conversando, que ele está bem melhor. Diz que quando se está pedindo por alguém doente e que 

fica melhor se tem dever e obrigação de agradecer a Deus, porque ele é um pai de família, aquela 

mãe e pai dele, todos estavam sofrendo com isso e, graças a Deus, o Marcio está se recuperando 

e, se Deus quiser, vai ficar bem. Pede ao Executivo que tome providência, que faça uma roçada no 

trevo que dá acesso ao município, perto da 3Tentos, porque fica feio vir, as pessoas chegar ali e 

estar aquela sujeira que está ali, que o pessoal dê, é pouca coisa ir ali e roçar e fica bem melhor. 

Faz um pedido para o secretário de Obras para que dê uma olhada no assentamento como os 

colegas já pediram, mas lá no seu Jair Eischer também do Sepé Tiaraju, ele é um pequeno produtor 

de leite e tem transporte escolar que entra ali e está intransitável, então quando fizerem a geral que 

já façam as entradas dos pequenos produtores. Fala que também quem vai ao “Beto” Bender, 

dizendo que desceu agora antes da sessão para dar uma olhada e até fez umas visitas ali nas 

“casinhas” e que deem uma olhada naquela “estradinha”, porque também é um pequeno produtor 
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de leite que tem o transporte escolar, e que possam fazer, quando for fazer ali que façam toda até 

a entrada. Fala que assim como o colega Jairo falou, falou com a colega Ionara ontem ali no velório 

na Capela Andres e diz acreditar que vão arrumar, porque realmente é pouca coisa e acha aquele 

forro a principal coisa a ser feito hoje para arrumar. Então, não vai ser gasto muito dinheiro para 

arrumar e todos precisam, hoje foram eles que passaram por isso, mas amanhã ou depois pode ser 

da família da gente que vai estar ali, então é uma necessidade, e bem como colega Antônio falou, 

às vezes, se vê ofensa mas vem aqui, e ontem conversava com a colega Ionara porque as pessoas 

as cobram, e se sentem mal  como vereador, pois as pessoas falam que nem se quer esse forro 

está arrumado e quanto tempo, e não é por falta de pedido e não é crítica porque é da oposição, 

mas é por que querem ver as coisas andarem e andarem para o melhor, porque quem paga o salário 

e quem os cobra é o povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS 

DO NASCIMENTO (PP): O vereador cedeu seu tempo regimental ao vereador Antônio Jardim. 

VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas 

vereadores e vereadoras, o ex-colega Dilcione, e os ouvintes da 87.9, desejando uma boa noite a 

todos. Fala ao senhor presidente que o parabeniza pela viagem a Brasília, pelos resultados que 

trouxe ao município, quer dizer que a parte de vereador e de presidente estão fazendo aqui nessa 

Casa e tomara que tudo que o senhor trouxe seja concretizado. Diz se preocupar muito com o 

negócio da capela, e diz acreditar que isso é falta de vontade, é desinteresse público, isso não é 

problema de dinheiro, de gasto, isso é vontade de fazer, porque se vê uma capela a um ano 

abandonada e fica apavorado porque cada velório é um tédio. Diz e não tem medo de dizer que é 

desinteresse público, falta de vontade de fazer as coisas acontecerem no município, é isso que 

acontece. Diz que só vê projetos nessa Casa em benefício de alguma coisa, mas e projeto para o 

povo, benefício para o povo, onde estão os projetos? Diz não ter projeto de nada em dois anos, 

porque não mandam um projeto para um auxílio doença de alguém, que vão pagar hora-máquina, 

hora isso, mas para pagar uma cirurgia tem que pagar um ano. Diz que ninguém é contra funcionário 

público, que não é contra, mas que beneficiem o povo também, ou o povo que os coloca aqui não 

tem o direito de ter as coisas no município? O pequeno produtor não tem direito a calcário, a grama, 

não tem direito a nada, diz. Diz não ter medo de falar nada, pois não é contra a hora-máquina, é 

contra só vir projeto para beneficiar e tirar o dinheiro do povo. Mandem projetos para essa Casa 

para beneficiar o povo, o pequeno produtor, porque não mandam projeto para comprar remédio 

para as pessoas que não tem como comprar, diz? Fala que por ele pode ser cento e oitenta, 

duzentos, o gasto por funcionário, não tem problema, são cinco ou seis mil por mês. Fala que vê 

gastos em diárias de mais de cem mil reais, e isso são três casinhas populares que dá para construir 

em um ano, isso dá para plantar cem hectares de grama, os pequenos produtores não se vê 

investimento, só querem tirar das pessoas, e ainda tem que concordar? Diz que não é obrigado a 

votar, mas vota porque acha certo e não tem medo de dizer que não vai adiantar hora-máquina, vai 

beneficiar vinte, mas e os outros? Os mecânicos que vão ter que arrumar as coisas, e os operários, 

diz? Diz não entender porque os “caras”, o salário de base é três mil e novecentos reais a média, e 

não tem porque esconder, não está nessa Casa para fazer papel político para prefeito ou ajudar 

funcionário, está aqui para ajudar o povo, e não diz que funcionário não é o povo, mas funcionário 
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ganha bem no município, é um dos municípios que mais bem paga funcionário público, enquanto o 

povo sofre sem entradas, sem pedra, sem uma pastagem para os animais, sem calcário, às vezes, 

sem um exame, sem remédio, e aí os colegas vêm o falar que “não sei o que, temos que votar, pois 

não somos contra”. Diz que também não é contra funcionário, jamais vai ser contra, mas primeiro 

tem que ver quem está precisando mais, e hoje quem acha que mais precisa é o povo, são os mais 

pequenos e necessitados, os funcionários têm o seu padrão, estão ganhando seu salário certinho, 

ganham hora-extra, vale alimentação, recebem em dia, maquinário novo, condições de trabalho, e 

o povo ali fora que, às vezes, não tem condição de comer, às vezes, não consegue sair de casa, 

pois não tem estrada ou não tem uma parada de ônibus para seus filhos pegar e ficam na chuva. 

Pergunta se acham certo isso e diz que não acha certo e quer que o povo ganhe e os funcionários 

também ganhem, mas primeiro o povo tem que receber, quem tem menos condições. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora e colegas vereadores, o agente de saúde 

Dilcone, ex-colega vereador, e os demais que os estão prestigiando essa noite e os ouvintes da 

87.9, desejando a todos uma boa noite. Agradece, em nome da Andriele esposa do Marcio, e dos 

pais dele, todas as ligações e mensagens, a Andriele pediu para agradecer nessa Casa porque isso 

transformou em força para eles que estão superando esse problema de saúde, esse acidente que 

o Marcio teve, e está se recuperando, graças a Deus, e tem certeza, eles têm certeza que é com 

as orações que o Marcio está se recuperando, através das orações e, como se diz, que Deus 

também está nas mãos dos médicos e também em forma de oração, o que transforma os 

medicamentos. Fala que o Marcio hoje sentou, como a Andriele disse, e conversou um pouco, está 

se recuperando bem, graças a Deus. Diz para continuar se dando as mãos por essas pessoas que 

estão precisando, como o colega anterior, o “Manjolo” falou anteriormente sobre o almoço lá do seu 

Otacílio, diz que foi muito bom o almoço lá, as pessoas todas se unindo e se dando as mãos, então 

a família agradece, a equipe que estava lá, a Dara, o Cassio, a dona Cemilda e todos que estavam 

envolvidos naquele almoço agradecem, do fundo do coração, todas as pessoas que colaboraram 

com doações ou comprando o cartão e indo lá prestigiar aquele almoço, e pedem também muita 

oração para o seu Otacílio, pois tem certeza que ele vai se recuperar bem e voltar para sua casa. 

Fala que eles pediram para informar o valor arrecadado e foi em torno de quatro mil e trezentos 

reais e terá, em breve, mais umas rifas para as pessoas continuarem colaborando, que ele ainda 

está em tratamento e precisando de ajuda. Então, que colaborem financeiramente e, principalmente, 

nas orações. Fala sobre o Outubro Rosa, que já falou nessa Casa que ainda continuam os grupos 

da Secretaria da Saúde, então vai continuar convidando todos para participar dos grupos, e tem 

certeza que essas mulheres unidas sobre o câncer de mama, sabe que é uma coisa que é grave, 

mas que se fizer o tratamento direitinho e prevenir é melhor ainda para obter a cura dessas pessoas 

que sofrem com isso. Dá seus sentimentos a família do seu José Libardi e que Deus conforte o 

coração de todos, pois sabe que com uma perda a dor é imensa que todo mundo passa. Fala sobre 

uns pedidos que estão fazendo nessa Casa e, às vezes, as pessoas acham que não fazem algum 

pedido, e ainda fala que os pedidos que são feitos por ela, ultimamente são atendidos, não que não 

foi atendido antes, mas se sabe que, às vezes, demora, e como o colega Tiago falou as estradas, 
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às vezes, estão horríveis, mas tem que entender que teve muitos dias de chuva. Fala para acreditar 

e não perder as esperanças, como tem muitos aqui com pensamento negativo, mas tem certeza 

que, em breve, todas as estradas estarão recuperadas no município. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Partido, PDT: Agradece ao presidente 

de ter levado o pedido para o doutor Afonso Motta, seu deputado, diz que vai esperar que chegue 

alguma coisa pela promessa que os fez. Também diz ao colega Tisott que o senhor tem toda razão, 

concorda com o senhor, diz que sabe quantas vezes defende o povo, pedindo aí, principalmente na 

área da Saúde, quantos próximos precisam é remédios, é cirurgias, mas não atendidos. Concorda 

plenamente com suas defesas aí. O mesmo quer dizer sobre os projetos ao longo desse período, 

como vereador aqui, não só nessa legislatura agora, quantos projetos bons, e que passam por bobo 

aqui, pois empilhar projetos e não ser executados, pouco resolve. Não vai deixar de fazer projetos, 

porque isso aí é uma arma que têm e o povo cobra depois, “vai lá e não faz projetos”, não, tem tudo 

guardado e o povo sabe o trabalho que fazem, só diz assim, que o prefeito que não prometa coisa 

que não vai cumprir, e o mesmo disse que, junto com o “Manjolo”, têm uma decisão tomada, e que 

não vota contra a sua classe. Diz que é funcionário público, e se o colega fosse funcionário público 

tu tomarias tua decisão, o mesmo custou, já disse na tribuna, tinha dito antes aos colegas, que 

seria, para o Tiago Rosado, contra essas horas-máquinas, mas hoje, analisando, e junto com o 

colega, “Manjolo”, de bancada, já tem outra posição. Vai ver esse projeto, analisar, de repente vão 

fazer emendas, porque o mesmo também concorda que alguma coisa tem que ser para os 

motoristas da Saúde que dia e noite estão aí defendendo e carregando nossos pacientes e alguma 

coisa tem que ser alterada para eles também. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Bancada, PDT: Concorda com o colega Tiago, só em 

primeiro lugar o pobre, o pequeno, mas só que é difícil, o mesmo de cara colocou o projetinho e 

davam risada porque era uns eucaliptos, prefeito ainda vetou, e talvez alguém chegou falar que 

pegar e nem plantar não iam, iam deixar abandonado. Colocou um projetinho de três horas-

máquinas e também, então o que esperam para a ajuda do pequeno, nada. Então, vai “caindo os 

braços” mesmo, e o prefeito tem que ver isso aí mesmo e trabalhar um pouco para o pequeno. 

Sobre bueiros do assentamento lá do Senhor Valmor, é uma briga total, política do senhor Jaques 

Garcia, birra dele, ele diz que não vai fazer e se ele não fazer, talvez vão tirar do bolso e bota uma 

retro lá fazer, colocar no jornal que ele não quer fazer por birra. Diz que o bueiro está lá, enterrado 

para baixo do chão, agora vão fazer as estradas em cima e vão deixar aquele bueiro daquele jeito, 

inclusive a engenheira sabe né e aí vão começar por aí já, pergunta. O mesmo acha que tem 

problema grave nessa coisa aí, e o Jaques abre o olho porque estão investigando, fiscalizando, não 

estão parados. Tem que fazer aquilo lá, pede que a colega Ionara leve até o prefeito isso aí, será 

que vão se animar deixar um bueiro daquele jeito lá, não é possível, diz. Comenta também sobre o 

tapa-buraco que a colega Ionara falou, diz que sabe que é do DAER isso aí, do estado, mas só que 

do colégio até a vila teria que tomar, sabe lá, o prefeito teria que ver, isso aí está demais, o tempo 

do Meneghini já foi feito alguma coisa, o mesmo acha que foi feito um tapa-buraco meio urgente, 

porque está ficando horrível aquilo ali. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO 

CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo 
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regimental. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada, PMDB: 

Volta a tribuna e pega “uma deixa” do Tiago, o ano passado essa feira era para ser realizada esse 

ano e o dinheiro que se tinha era para ajudar a população fazer alguma coisa a mais, não foi feito, 

e esses trezentos mil da feira com recursos próprio, diz ao colega Antonio. Frisa que isso vai se 

enrolando, vai enrolando e o mesmo acha que não desenrola mais. E pedidos, diz aos colegas, até 

passa uns pedidos seus para ver se atende, pois um munícipe lhe ligou, falou com o prefeito, falou 

com o ex-secretário, falou com o vice- prefeito e hoje secretário e nada. Então, o mesmo não sabe 

quem está mandando ali, como a senhora consegue as coisas e os munícipes pedindo lá, o 

maquinário estava lá, e não consegue. Diz que não sabe. Fala que teremos eleições no próximo 

domingo, o mesmo espera que o pessoal vá para urna e escolha um candidato, de preferência 

honesto, que já estão cansados de ladroagem e pensem, pensem bem e votem, pois quem vota 

branco e nulo não tem direito a reclamar depois. Pede que a população vá as urnas. E projetos, e 

projetos, e projetos, isso deve ter bastante, e dinheiro já deve ter dado um monte também, porque 

não fizeram nada, nem os portões, estão lá ainda, nem as telhas levantadas do galpão, está lá ainda 

e nada, e nada, e nada, e só para relembrar a memória, os portões caíram em março do ano 

passado e o restante em outubro. Então, já se vamos mais de ano. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Partido, PMDB: 

Agradece o presidente por ter levado o seu ofício ao gabinete do Alceu Moreira, e sabe que em 

seguida, agora depois da política, chegará a tão sonhada, da bancada, essa ambulância, que 

estavam dizendo que não vinha, mas realmente não chegou por causa dessa campanha eleitoral 

agora, mas agradece o presidente por ter levado o seu ofício. Também associa-se as palavras do 

colega Tiago Rosado, referindo a colega Ionara, sobre o fisioterapeuta, pois a mesma não sabe já 

foi contratado no lugar da Letícia, mas o pessoal está cobrando, inclusive ontem ali a noite lhe 

cobraram que não sabiam, porque foram marcar ainda não tinha. Então, a colega deve saber e dar 

uma resposta. Também o colega Tiago Tisott, você está com razão, certos pontos que coloca, a 

mesma acha assim que não é contra jamais algum funcionário, de maneira alguma, mas se for dado 

aumento a hora-máquina daí a mesma pergunta cadê a ajuda do combustível para o agente do 

PIM, para os agentes de saúde, e aí? Diz que vai abrir-se um leque, o momento que vai ser 

aprovado as horas-máquinas para alguns servidores, vão ter que fazer para os outros, porque acha 

que a igualdade é para todos. Então, tem que se pensar bem antes de vim para essa Casa esses 

projetos, e daí larga na mão do vereador e fica eles com o “pepino” para resolver. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO, Líder de Bancada, 

PP: Dá boa noite a todos. Agradece o presidente por levar os ofícios a Brasília, seu muito obrigado, 

com certeza os deputados vão sentar e ver as emendas para o nosso município. Também ontem o 

mesmo esteve representando o presidente na cidade de Santo Antonio das Missões, onde foi ver 

os maquinários do Estado, e tem certeza que no seu pedido, junto com a bancada de todos os 

vereadores, diz que vão conseguir esses maquinários para ajudar nosso município. Aproveita 

também a oportunidade deixar aqui a todos os funcionários dessa Casa, aos funcionários públicos, 

que o dia vinte e oito de outubro é o dia de vocês, agradece o trabalho que prestam ao município. 

O mesmo sempre diz Capão do Cipó não seria, sem vocês Capão do Cipó não existia, é vocês que 
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ajudam a defender, trabalhar junto com os vereadores para o crescimento do Capão do Cipó. Fica 

o seu agradecimento, o seu reconhecimento e o muito obrigado pelo dia de vocês, dia vinte e oito 

de outubro. Também fala ao colega Dilcione, o mesmo fica faceiro de ver que a sua água lá no 

Rincão dos Vargas vai ser começada amanhã. E também diz ao colega Antonio, reforça também, 

que tem que ver esse problema lá da água dos nossos Assentamentos, tem que ver o que está 

acontecendo e tem que colocar água as famílias que estão precisando ali, todos os assentamentos 

aqui do município. Agradece o secretário de Obras que lá no Inhacapetum hoje, referindo ao colega 

Dilcione, o bueiro que estava lá com dificuldade, foi feito. Fica o seu agradecimento, que pediu 

várias vezes nessa Casa e, graças a Deus, a equipe de trabalho fez aquele serviço lá e fica o 

agradecimento em nome de toda a comunidade do Inhacapetum. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTMA NASCIMENTO FERREIRA, Líder de Governo: Fala 

sobre a capela, referindo a colega Carini e o colegas que antecederam antes e falaram, já não é de 

um ano, um colega já falou um ano, são uns seis anos no mínimo, aquela capela está precisando 

de uma reforma. Diz que a capela foi conversada e a Andres se propôs, como a mesma colocou 

nessa tribuna, de dar o material, só que ela pediu que tinha que ser cobrado. A mesma acha que 

não é justo, porque nunca foi cobrado de ninguém para ser velado seu ente querido. Diz que eles 

reformavam a capela, mas a partir daí teria que ser cobrado uma taxa de cada um, então por isso 

que não foi aceito, por enquanto, essa reforma pela capela Andres, mas pode ter certeza que o 

prefeito está tomando providências para refazer a reforma. Cita que foi feita a reforma do telhado, 

mas do forro e dá porta, e pedir para as pessoas terem cuidado, como a colega Carini mesmo sabe, 

anteriormente roubaram bujão de gás, colchão duas vezes. Pede então para ter cuidado, porque é 

uma coisa assim, quando precisam sabem, a mesma está sempre cobrando, os colegas que vão 

nas reuniões sabem que sempre está colocando isso, pois acha que é uma falta de respeito com 

as pessoas que estão passando por essa dor e chegar lá e encontrar assim um descaso. A mesma 

está sempre reforçando e tem certeza que em breve vai ter uma reforma ali na capela, que é preciso, 

é necessário mesmo, todos os colegas já falaram e é necessário. Sobre o fisioterapeuta está sendo 

contratado, já tinha entrado em contato com um, mas agora não deu certo, mas vai ser outro e vai 

ser contratado e vai continuar, estão só agilizando a documentação e coisa, que é para o município, 

pois sabem que está faltando. Comenta que os colegas falaram sobre o projeto hora-máquina, está 

vindo para essa Casa, o prefeito, já estão estudando, vão estudar, como o colega Jairo disse 

anteriormente que ia votar contra, mas agora ainda ele, pelo que deu entender, está mudando de 

opinião. Então, quem sabe né colega, referindo ao vereador Jairo, diz que um dia o senhor fala uma 

coisa e o outro diz outra, mas, de repente, se for todos merecedores, se fazer por merecer, a mesma 

também vota a favor desse projeto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente 

convida o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: 

MOÇÃO DE PESAR 022/2018, dos vereadores aos familiares de José Libardi. Após o senhor 

presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

002/2018, do Poder Legislativo, que “Que aprova a prestação de contas do exercício 2016, do 

administrador do Executivo Municipal de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE 

PESAR 022/2018, dos vereadores aos familiares de José Libardi, aprovada por unanimidade. Após 



 
0339

o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 30/10/2018, 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, 23 de outubro de 2018.  

 

 

 

 

 

 


