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ATA N° 39/ 2019 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2019, 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 2019. 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 38/2019, da Sessão 

Ordinária do dia 22/10/2019, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADORA 

CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o- senhor presidente, colega 

vereadora, colegas vereadores, seu Domingos, Paulo motorista da Saúde, funcionários dessa Casa, 

ouvintes da 87.9, dá o seu boa noite a todos. Diz que não pode deixar de começar pedindo a Deus que 

venha confortar a família do seu João Amélio Rosado, que nos deixou, às vezes a vida nos pega de 

surpresa, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas quer deixar para a família que ele deixou um 

legado, homem de caráter, honesto e que perderam um grande companheiro de partido, um grande líder 

no Carovi, uma pessoa que sempre ajudou sem olhar a quem. Então, fica o sentimento a família e que 

Deus venha fortalecer a cada um deles, porque não tem palavras, como disse ontem, que fale, é somente 

Deus, e que Deus fortaleça para que possam continuar essa caminhada e se espelhar naquele grande 

homem que foi o seu João Amélio, que nos deixou. Então, fica o reconhecimento em seu nome e do 

Tiago, da bancada do PMDB.  Quer pedir e não pode deixar de cobrar o Executivo, porque vendo que na 

saúde a van faz duas semanas, mais o menos, que está estragada, e estão locando um micro e, às 

vezes, quando não é o micro locado são dois carros indo a Santa Maria. Diz que se for o caso, fazer a 

conta, será que não é mais viável mandar consertar a van com esse valor, será que não é economia, já 

que falam que não têm e que estamos cortando gastos, será que o Executivo já reviu isso, pergunta. 

Acha que seria bem mais viável pegar e mandar arrumar a van, sempre foi muito boa, do que locar. Acha 

que o Executivo deve dar uma olhada nessa parte na Secretaria. Diz que teve passando, de noite, pela 

garagem atrás da prefeitura e vendo aquele “horror” de maquinário que temos, sem um guarda, será que 

todo aquele patrimônio que fica, será que também não dinheiro para pagar, porque são “horrores” de 

maquinário que estão ali, ao ar, sem ninguém. Diz que sempre teve alguém ali para cuidar. Diz que indo 

para o Rincão dos Mamoneiros, não pode deixar de falar das estradas e pede encarecidamente para o 

secretário Tiago que olhe e que veja, ali perto do “Zeca” e do “Marquinhos”, porque são pequenos 

produtores de leite que tem ali e é uma necessidade aquela estrada, do jeito que está ali não tem como 

eles estarem saindo, e eles também trabalham. Ainda questionou “meu Deus, quanto tempo está assim?” 

Então, que o secretário de Obras desça e olhe, com os olhos dele mesmo, para ver que não está aqui 

aumentando e veja que precisa carga de pedra, aquilo é uma manhã, uma meia hora, duas horas e está 
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tudo arrumado. Então, que o secretário desça e olhe, com os olhos dele, e veja. Agradece e devolve a 

palavra a Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (Progressistas): A vereadora 

Ionara Ferreira faz um aparte:  Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas 

vereadores, “Maurinho” presidente do CMD, seu amigo Domingos, amigo particular, Paulo motorista da 

Saúde, funcionários dessa Casa, ouvintes da rádio Cipoense, dá o seu boa noite a todos. Fala que no 

dia vinte e dois, na terça passada, nessa Casa, teve uma reunião, depois da Câmara de Vereadores, do 

CONSEPRO, com o Leandro Vendrúsculo, que é o presidente, e demais pessoas, onde estavam os 

colegas Jairo, Carini, Tiago, “Miro” e Ionara, e foram levantadas várias questões sobre a Brigada do 

município, e o sargento Almeida colou que tem uma viatura, uma camionete para vir, para o município, 

só que ainda não receberam essa camioneta. Acha que cada um deles está fazendo o máximo para 

marcar uma agenda, uma audiência pública com o governador do estado, para ver qual a situação que 

está acontecendo que essa camioneta ainda não chegou até o município. A vereadora Ionara Ferreira 

faz um aparte: Diz que foi a Porto Alegre, assim como o colega, e hoje recebeu ligação que a viatura 

Palio virá, seria dia quatro, mas depende da agenda do governador. Graças a Deus, diz ser uma boa 

notícia para nossa segurança.  O vereador torna a palavra e diz que irão torcer para que aconteça e acha 

que cada vereador sempre está entrando em contado com os seus representantes maiores para 

conseguir, realmente, essa força para o pessoal da Brigada, para dar segurança às famílias. Então, 

agradece a cada um pelo empenho, porque, como o sargento disse aquele dia na reunião, cada um que 

ajudar, de uma forma ou de outra, quem ganha é a comunidade. Então, tem uma notícia boa para o 

Capão do Cipó, citando a colega. Quer agradecer ao secretário de Obras, Tiago, citando o colega 

Dilcione, diz que na localidade dele foram feitos uns trechos que estavam muito complicados para o 

transporte escolar fazer o transporte, foi feito e têm que agradecer ao secretário e, principalmente, aos 

funcionários que trabalharam naquela estrada. Agradece que ali no Passo da Areia, no seu Alberi, popular 

seu “Birica”, que foram colocadas as pedras para ele, agradece ao secretário e os funcionários. Cita o 

colega “Miro”, diz que no Carovi pediram para que o secretário fizesse o acesso do Carovi até Tupantuba, 

e que ficou faltando alguns trechos, o Tiago lhe colocou hoje, pela parte da manhã, que a hora que o 

tempo ajudar irão retornar ao Carovi terminar o serviço. Já agradece ao secretário e sua equipe. Diz que 

não pode deixar de falar, citando a colega Carini, sobre essa grande perda que o Carovi teve, do amigo 

João, nasceu e se criou no Carovi, popular “Peca” que era o apelido dele, muito querido pela comunidade, 

que a família, sabe que é um momento difícil, então pediram essa moção, citando a colega, em nome de 

todos os colegas vereadores, uma pessoa que sempre ajudou o Carovi e batalhou pela comunidade do 

Carovi. Agradece ao prefeito Froner que doou o churrasco para o Dia do Funcionário Público, um almoço, 

que foi sexta-feira no ginásio da escola. Agradece ao Froner e sua família, que sempre está ajudando. 

Diz que foi no CTG e pede desculpa, mais uma vez dando exemplo aos funcionários públicos, que eles 

trabalham, mas também o prefeito garante um churrasco de agradecimento por eles fazerem o 

crescimento junto com ele no município. Seu muito obrigado ao prefeito e que sempre Deus abençoe ele 

e sua família, sempre ajudando os funcionários públicos. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 

VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (Progressistas): Cumprimenta o 

senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, munícipes que estão os prestigiando nessa 
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noite, funcionários da Casa, ouvintes da 87.9. Como antecederam seus colegas, dá os seus sentimentos 

aos familiares do senhor João Amélio Rosado Santos, da localidade do Carovi, diz que é uma grande 

perda para o município e que Deus conforte o coração dos familiares. Como o colega falou sobre a 

viatura, Graças a Deus, já está vindo para o município, diz que será entregue a princípio dia quatro, só 

se o governador não ter a agenda, mas será dia quatro para a entrega da viatura para o município, é uma 

Palio nova, zerada, Graças a Deus um dos problemas da segurança já está sendo resolvido, mas diz 

que, com certeza, na reunião do CONSEPRO têm vários problemas na segurança, não está vindo 

dinheiro para o prédio. Diz que irá ter o prédio e já foi conversado com os dos comércios, e que é para 

continuar unidos para trazer mais benefícios para a segurança, que é importante a segurança, saúde e 

educação. Diz que sempre vai ir à busca e unidos para trazer, e que é uma notícia boa, que a Palio está 

vindo, e que o seu “passeio” em Porto Alegre, e que não foi só pela mesma, e tem certeza que veio para 

cá não só por sua causa, mas ajudou um pouco. Diz que todos irão continuar no empenho com o 

CONSEPRO, o Leandro como presidente do CONSEPRO, o Sargento Almeida que está em frente da 

Brigada, prefeito, vereadores, a Câmara está sempre apoiando em todos os sentidos, já ajudou com a 

verba para a Brigada e segurança para o município, vão falar em nossa segurança para o município. 

Pede a Deus que protejam a todos desses temporais que está acontecendo em vários lugares, Deus é 

maravilhoso e que vai proteger a todos e o município, e outros municípios também para não vir temporal, 

que venha chuva, mas não venham tempestades, que muitas cidades estão sendo castigadas. Em nome 

do LIONS quer registrar no domingo, se Deus quiser, irá sair o risoto da Dona Santa e que não haveria 

saído nesse porque conversou com a Judith e o pessoal, estava previsão de chuva, choveu, para não 

atrapalhar. Pede a toda comunidade para orar pela Dona Santa e para todos que estão precisando, mas 

que a Dona Santa, nesse momento, está precisando de muitas orações, para a mesma e a família, e 

pede a Deus que dê uma boa recuperação para a mesma. Sabe que a mesma precisa e que tem os 

netinhos juntos a ela, e Deus vai dar a cura para a mesma e uma boa recuperação. Diz que o LIONS 

está sempre para ajudar todas as pessoas que precisam, e que nunca sabe o diz de amanhã e se alguém 

precisar de ajuda, fala para ajudar hoje, que amanhã quem sabe, precisaremos. Agradece e devolve a 

palavra a Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Dá boa noite ao senhor presidente, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, saudando ao Seu Domingues, saúda todos os presentes.  

Começa se associando aos votos de pesares para o Seu João Amélio Rosado, do Carovi, uma perda 

grande para o município e, principalmente, para a localidade do Carovi, no Carovi erradicado há muitos 

anos com seu armazém tradicional, servindo sempre a comunidade e todas as pessoas que lá chegavam 

e quem morava lá, todos sabem da importância que tinha aquele ponto tradicional do Carovi. Diz que 

nunca se sabe o diz de amanhã e o mesmo deixou lembranças boas para o Capão do Cipó e ajudava 

em tudo que era setor naquela comunidade do Carovi, na parte da emancipação e tudo que se construiu 

em Capão do Cipó teve a participação do mesmo, da emancipação para cá e do Carovi desde que o 

mesmo se erradicou lá. Dá os votos de pesares a toda a família. Cita o senhor Presidente e pede ao 

mesmo que oficie ao DAER, junto com o prefeito municipal, sobre esses buracos que tem no acesso 

asfáltico, que os mesmos não deixem aumentar os buracos, para evitar acidentes com os motoristas e 

que já está oferecendo bastante perigo e riscos, e quanto menos acontecer de aumentar buracos e 
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aparecer novos, que os mesmos possam tapar e recuperar esse nosso acesso o quanto antes, porque é 

de extrema importância. Fala, de novo, da água, e que tem localidades que é uma precariedade, diz que 

teve a homenagem do funcionalismo público, na sexta-feira, e todos os setores da prefeitura foram 

liberados meio-dia, onze e meia, para participar da comemoração do funcionário público, do churrasco 

que o prefeito deu, e no Seu José Machado, Dona Zilda, Dágio, levaram água de manhã e um pouquinho 

para cada um, quando chegou no seu “Chico” Machado era um “risquinho” que tapou o fundo da caixa 

de água dele, e prometeram de levar a tarde mais água para o mesmo, mas não levaram e o mesmo 

ficou a espera, tanto que “subiu aqui em cima”, o procurou,  tentaram ligar para o DEMAC, para o prefeito, 

vice e ninguém atendia. Cita que o vice logo após retornou a ligação e o mesmo ainda estava na casa 

do vereador, e disse que mandava água a tarde, só que até agora a pouco não tinha ido água para ele, 

só se teria ido agora, mas o mesmo acha que não, e ele está muito preocupado com isso, pois quando o 

“Manjolo” falou aqui, esses dias, se referia que ele tinha vergonha de falar que era do Capão do Cipó por 

causa dessa questão, e alguém retrucou na tribuna, e o mesmo diz que é verdade, e até encheu uns 

tambores da água em sua casa para poder ter água para tomar. Fala para rever isso e que prometer é 

fácil, como o Diego mesmo veio até a tribuna, um tempo atrás “sai a soja lá do Basso, o homem colhe a 

soja e as máquinas já entram lá, fazem o valo, botam os canos e vamos dar água para o pessoal de lá, 

é promessa feita e vai sai em dez dias ou uma semana e o homem já tem água lá”. Diz que já estão, 

praticamente, plantando a soja de novo, e que isso preocupa e água é saúde, e sabem como é que é 

quando se precisa de água, hoje tomam água, às vezes, de um “olho d’água”, às vezes contaminado, é 

pior, e ter que vir buscar na cidade, a seis quilômetros, é “bucha”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Dá seu boa noite ao senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, e demais presentes, seu boa noite a todos. Começa dando seus 

sentimentos a família do seu João Amélio, pessoa muito querida por todos que conheciam ele, vários e 

vários anos sempre servindo, naquilo que podia sempre estava junto, ajudando todo mundo, na verdade, 

e com certeza fará muita falta para todos. Pede a Deus que conforte o coração de cada um de seus 

familiares e diz que a vida é isso aí, que Deus precisou de um, mais um bom para estar lá junto, vem e 

leva, pois assim como ele coloca ele tira. Fala que temos que rezar pela alma dele, é só o que resta. 

Comenta que falar em água é uma piada, pois o tanto que bateu, tanto lutou, troca de caixa aqui, coloca 

caixa ali e, contudo, chovendo e o povo sem água, que a maioria do povo sem água, pode dizer. Diz que 

tem ligação no seu telefone de agora antes de vir, reclamação de água, e diz que no 14 muito poucos 

moradores que têm água, que para os últimos não chega água, seu Norberto, lá da 14, nessa semana 

lhe pediu “por favor, vá lá olhar”, o mesmo disse que não desceu lá, não foi por motivo que não teve 

tempo, está semana esteve bastante envolvido, saindo e não teve tempo de ir ver, mas ele disse que não 

tem água, só quando chove ou lá do João Vargas, parece, quando escapa algum cano e vai algum pouco 

para ele, pois é o morador mais perto. Diz que no outro lado da 14, no Amado Batista, a mesma coisa, 

diz que a água chega “pingada", não chega água e diz que foi trocado aquele poço perto do Ade e do 

Mauri, aquela caixa de água, para descer só para lá. Questiona o que está acontecendo que a outra caixa 

que colocaram ali no Santa Rita, diz achar que está em comum, pois não tem registro nenhum dividindo 

essa água, e diz que irá seguir o mesmo jeito. Outra coisa que pode ter problema grave e diz que tem 
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que descobrir, que a bomba foi queimada ontem, o qual e diz que o rapaz que faz a troca não veio, não 

quis vir trocar e foi trocado hoje pela manhã, foi o que lhe passaram e diz ser difícil, o município com 

pequenos problemas para resolver e nunca é resolvido. Diz que vão “bater” quatro anos aqui e fica a 

mesma coisa, troca caixa de água para cá, troca caixa de água para lá e o pessoal sem água. Acha que 

está na hora de tomarem vergonha e irem resolver os problemas, e parar com essa questão de todos os 

dias ter que vir para cá clamar e pedir água. Diz que água é coisa triste, que luz ainda passa, e sem água 

ninguém passa, e diz que qualidade de vida isso que querem implantar e tomar água suja do açude, 

como cansou de dizer, que muitos têm que fazer isso aí. E diz que estrada tomara que o tempo firme 

para conseguirem fazer alguma coisa, pois Passo da Areia, volta a dizer de novo, que está em transitável, 

e não dá mais para andar, estão pedindo e que até ontem vieram lhe pedir “fala lá, de novo, por favor 

não dá mais para andar”. Diz que tem muita gente que sai por aquele atalho lá e diz ser uma vergonha, 

peguem uma patrola e vão lá e façam aqueles trechinhos, que passem e deem uma ajeitada. Diz que no 

assentamento tem uns lugares que nem o ônibus não faz a linha, e ônibus escolar, conforme chove, não 

faz a linha, que ontem o rapaz não ia fazer, lá bem perto do coordenador, lá nas estradas, onde ele 

poderia ver bem direitinho onde tem que fazer, e quando tiver com o maquinário, pois estão com tudo 

nas mãos e diz que não fazem porque não querem mesmo, falar bem a verdade, é falta de vontade, pois 

o povo parece que não merece, ajuda, ajuda e nunca é resolvido os problemas. Diz ser brincadeira o que 

vem pedindo e não é atendido. Também diz que vendo vários serviços sendo colocado para fora, como 

serviços de solda, levando em oficinas para ser feito, o mesmo diz cadê os mecânicos e soldador daqui, 

pois temos tudo e de onde vão pegar e reduzir gastos desse jeito. Diz que estamos nos “enterrando” 

cada vez mais, e diz que desse jeito vamos no “fundo do poço”, ninguém faz nada por nada, e que os 

mesmos “batem” aqui, mas não resolvem. Agradece e devolve a palavra a Mesa. O senhor presidente 

passa os trabalhos da Mesa a Vice-Presidente da Mesa para fazer uso da palavra. VEREADOR OLMIRO 

CLADEMIR RODRIGUES BRUM (Progressistas): Saúda a Mesa Diretora, os munícipes presentes, e 

ouvintes da 87.9, dá seu boa noite a todos. O mesmo se associa a moção de pesar pelo falecimento de 

seu vizinho, seu João Amélio, e diz não sabermos o momento e a hora que a pessoa está por partir, e o 

mesmo diz que ele faleceu, ficou doente na coisa que ele mais gostava que era andar a cavalo, laçar em 

rodeio, cuidar de seu cavalo, e que ele estava lá no campo, onde acharam caído. E dá os sentimentos 

aos familiares, que Deus conforte o coração de cada um. Parabeniza todos os funcionários públicos, pelo 

dia do funcionário que ocorreu ontem e diz saber que os funcionários públicos prestam um excelente 

serviço a toda nossa comunidade. O mesmo fala que começou a chegar os blocos para o fechamento do 

pavilhão do Carovi, pois chegou parte dos blocos esta semana, e que na última sexta feira iria ser a 

entrega lá no Carovi, mas como a carreta trouxe só uma parte dos blocos, vão chegar essa semana e 

vão ficar depositado no pátio da firma que ganhou a licitação para entrega desses blocos. Diz que nessa 

semana chega os outros e vão carregar todos e ser entregue os cinco mil blocos lá no Carovi. O mesmo 

diz ser uma reivindicação desde que entraram nesta Casa, os mesmos vêm pedindo, cada dia e diz que 

tem a certeza que irá sair. Sobre as estradas do Carovi diz que o secretário lhe passou que amanhã, que 

tomara que não chova, para resolver um problema que está lá próximo a divisa com Bossoroca, pois 

cada chover fica atolado os carros, caminhões não conseguem passar, e o secretário lhe afirmou que 
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amanhã vão estar lá tirando pedra e colocando para encascalhar. Diz que são somente duas subidas 

que tem lá que precisam de cascalho, e diz que vão resolver amanhã. Fala que a estrada da Tupantuba 

foi feita uma parte e falta concluir o resto, e diz que a que sobe da esquina Palmeiro até o asfalto está 

horrível, bastante ruim e cada chuva fica pior, um trânsito muito grande de caminhão e carreta e precisa 

urgente ser reparada aquela estrada, o momento que clarear pede ao secretário, e diz que ele lhe afirmou 

que as máquinas estão lá no Carovi e vão terminar o patrolamento naquela estrada. O mesmo diz que 

irá falar assunto que a comunidade tem cobrado bastante deles, como representante do povo, pois está 

faltando respeito entre um colega e outro. Diz que a comunidade tem cobrado, pois tem muitas gravações 

saindo que colegas não ficam quietos na hora que o colega está falando, não respeitam o tempo, e o 

mesmo diz que irá deixar dito nesta tribuna que irá começar a cortar e se preciso encerrar a sessão o 

mesmo vai encerrar, pois é uma falta de respeito. Destaca que hoje estão aí como autoridades de Capão 

do Cipó e se os mesmos não derem exemplo nessa Casa, quem vai dar. Pede aos colegas que tenham 

respeito por esta Casa, respeito pelo povo que irá estar ouvindo os colegas, os pronunciamentos, e que 

tenham respeito uns pelos outros. Agradece e devolve a palavra a Mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem presentes, ouvintes da 

Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente diz terem tido uma grande perda dentro da família, o seu 

João Amélio, primo-irmão de seu pai, gente “de casa”, amigo, companheiro político, a dez dias estiveram 

conversando e, além disso um bom conselheiro. Fala que tivemos uma perda muito grande para o 

município, um senhor que colaborou com todas as entidades criadas aqui, Clube Aliança, CTG, Brigada 

Militar, então tem uma participação muito grande no município e deixa um legado aos seus filhos, um 

homem que tinha como exemplo de organização, de honestidade, tanto que começou a quase quarenta 

anos e, hoje, dá para dizer que um mercado, no Carovi, próspero. Frisa ser uma perda muito grande e, 

em nome da família, do partido, deixa um agradecimento e, também, forças para a família, para a 

professora Diora, os dois guris, Carlos e Hércules, a Graciela e a Dani, que tenham forças nesse 

momento difícil, para toda família. Sobre a questão que a colega Carini comentou da nossa van, diz 

termos um município que essa van já era para ter “encostado”, falando o português correto, pois, esses 

dias, conversando com um munícipe, está na hora de trocar. Diz que um munícipe chegou, foi fazer um 

tratamento, em Santa Maria, saiu as quatro da manhã, chegou as nove e meia da noite, e lhe relatou o 

seguinte fato: “cheguei mais doente do que saí de casa”. Diz ser quase desumano uma pessoa sair de 

casa as três da manhã, mora no interior, ir para Santa Maria, consultar as oito e meia, e sair de Santa 

Maria as seis da tarde, e depois de chegar no Cipó, ainda ter que chegar em casa as dez e meia da noite. 

Diz que para uma pessoa que está doente, ela não vai passear em Santa Maria, pois quando a chefia 

vai a Santa Maria, não vai de van, vai de carro da Saúde. Questiona por que não vai de van e diz que 

não, secretária quando vai fazer curso, vão de carro da prefeitura, não vão de van, como os demais 

munícipes. Por isso, de repente, diz estar na hora de uma mudança nessa questão. Diz que essa van 

deve viajar, praticamente, todos os dias e precisamos de veículos novos, que deem condições aos nossos 

munícipes. Agradece e devolve os trabalhos a Mesa.  VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA 

(Progressistas): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os 
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ouvem e assistem aqui nessa Casa. Começa deixando seus sentimentos a família do senhor João, aos 

colegas aqui que ele era parente, citando a colega Carini, seus sentimentos a essa família. Agradece 

pelo almoço que foi dado na última sexta-feira, a quem organizou, quem fez e dizer que estava 

maravilhoso, um belo de um churrasco, saboroso. Parabeniza aos colegas daqui, que são funcionários 

públicos, e aos funcionários públicos do município, pelo seu dia, que ontem ocorreu. Agradece ao 

secretário de Obras, Tiago, por ter feito aquele trecho de estradas, lá no Rincão dos Vargas, era precário, 

todo mundo que chegava ali não conseguia passar. Diz a ele que, talvez, por muitos anos não irá mais 

ocorrer atoleiro naquele trecho, pois foi feito um serviço muito bem feito, conforme tinha de ser. Diz ter 

outros trechos, que até ligou o agradecendo, mas já lhe disse para não se acomodar, pois ainda tem 

alguns trechos que irá continuar pedindo para que seja feito. Esteve, hoje, na Secretaria de Meio 

Ambiente, visitando a secretária e o colega que trabalha lá, e pediu a ela que, se for possível, coloque 

placas de proibido jogar lixos nas beiras de rio. Cita que no rio Rosário, lá no Rincão dos Vargas, tem um 

depósito de lixo ali, o qual pede ao secretário, quando descer para lá, consiga enterrar aquele lixo ali e 

colocar uma placa para que não se coloque mais lixo ali. Diz que fica feio e tem um mato lá e não pode 

ser jogado o lixo. Agradece ao secretário de Agricultura, pelo serviço que lhe foi prestado, fica muito 

agradecido e que ele possa continuar fazendo esse belo trabalho. Cita que tem vários pedidos, já falou 

com o secretário, e o que mais pedem ao secretário de Obras, esses dias conversando com moradores 

do interior, e eles disseram “olha, para nós está tudo bem, graças a Deus, a Saúde é um exemplo para 

o nosso município, o que a gente mais precisa é estrada, acesso”. Diz concordar com eles, pois vive no 

interior e sabe que é necessário. Quanto a nossa van, acredita que, dentro em breve, já estejam tomadas 

providências para servir ao povo que merece um bom atendimento, só que um carro todos os dias na 

estrada não é fácil. Concorda plenamente com o colega Tiago, as pessoas vão fazer consultas e exames 

e é muito cansativo, mas se tocar de levar cada um de carro ou levar e trazer, se torna inviável. Explica 

que a Carini sabe, foi secretária, e é bem difícil de conseguir fazer esse tipo de manejo, para que sirva 

todo mundo. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(Progressistas): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, 

comunidade que os escutam na noite de hoje. Cumprimenta o seu amigo “Didi” como o chama e que seja 

bem vindo a Capão do Cipó. Fala que hoje, na parte da manhã, conversou com o secretário de Obras do 

município, onde ligaram para conquistar umas pedras para fazer um pequeno trecho na localidade de 

Entre Rios, o secretário o prometeu que irá conduzir quando o tempo melhorar, e espera que o tempo 

melhore. Solicitou para ser feito o aterro da ponte que desce do “Duda” Brum, uma ponte que foi feita lá 

e o aterro está desmoronando, e pede ao secretário que faça uma averiguação do aterro lá também, e 

que sejam colocados uns pranchões novos na ponte que dá acesso a 377, indo à residência do senhor 

Jorge Reis, no Entre Rios, que está feio o trecho lá. Solicitou também que seja colocado uma ou duas 

cargas de pedras na antiga granja do Senhor João Augusto Batista de Lima, do André, que está 

praticamente um buraco, e também lá em frente o Leandro Formigheri, que tem um buraco lá em frente 

que vem de anos cobrando e está lá ainda aquele buraco. Pede que o secretário tome providências, 

assim que o tempo vir a melhorar. Pede ao secretário que encaminhe para um pequeno produtor, no 

Assentamento 14 de Julho, um bueiro de quatro ou cinco tubos para o Seu “Nenão”, que o mesmo faz 
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horas que vem pedindo e falando e o bueiro sempre está por sair e nunca sai, solicita que seja feito o 

bueiro para o Seu “Nenão”. Quer transmitir votos de pesar para a família do Seu João Rosado, do Carovi, 

diz que foi uma pessoa que conheceu e conversou, e deseja que Deus dê um lugar especial para o Seu 

João Amélio. Fala sobre a questão da van, hoje conversando com a secretária de Saúde a mesma o 

colocou que a van já está sendo providenciada, as peças estão chegando e na quinta-feira está prevista 

a entrega da van. Frisa que a mesma falou que o contrato dessa outra van, para que nenhum paciente 

deixasse de fazer as consultas em Santa Maria, e disse que na quinta-feira provavelmente a van já seja 

entregue. Diz que procurou e conversou com ela e a mesma colocou que as peças não são de um dia 

para o outro, mas deve de ficar pronta já na quinta-feira, a van, para trafegabilidade dos pacientes a 

Santa Maria.  Concorda plenamente que quando a pessoa está “desabilitada” com a saúde, dentro de 

uma van, a Santa Maria, as quatro da madrugada, para chegar tarde, é doído. Diz que precisariam de 

um ou dois carros especiais para carregar as pessoas que estão, às vezes, um pouco abatidos e sofridos. 

Concorda plenamente com um carro para que as pessoas pudessem ir e não uma van, mas, graças a 

Deus, está tudo sobre controle e todos sendo bem atendidos lá em Santa Maria assim como em Santiago, 

e esse foi o trabalho feito e que pediu. Fala de outra questão que irá entrar em contato agora a noite, 

com o pessoal do DEMAC, para os mesmos verem, e cita o companheiro “Manjolo”, a situação da água 

nos Assentamentos, pois não podem deixar o 14 de Julho, Santa Rita e Nova Esperança sem água, e 

verificarem o que está havendo e tem certeza que a gurizada vai informar o porquê a água está chegando 

tão fraca em umas residências. Diz que têm que ver isso e tomar providências sobre essa rede de água 

nos Assentamentos. Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA 

NASCIMENTO FERREIRA, Líder de Bancada, Progressistas: Volta nessa tribuna parabenizar o 

Rogério Amaral, todo mundo conhece por Amaral, que hoje está de aniversário, que Deus abençoe com 

muita saúde, para ele e a família dele.  Pede ao presidente desculpas, pelas vezes que se alterou, 

desculpa também aos colegas, e acha que têm que reconhecer. Pede desculpa, mas também exige 

respeito, por que, às vezes, fazem as coisas e as pessoas, às vezes, não reconhecem e vêm nessa Casa 

sempre procurar o que ela fez de errado. Falar, às vezes, a mesma diz que lhe deixa triste, as vezes até 

fala, e acaba falando demais por que não é o que quer ouvir e não é o que precisa ouvir, naquele 

momento, e tem pessoas que querem, parece, lhe colocar para baixo. Mas, a mesma tem certeza que 

seu Deus é maior e nEle pode confiar. Não lhe interessa o que passou nessa Casa, no caso, o que seus 

colegas anteriores, vereadores, faziam, por que hoje foi citada por um vereador dessa Casa que os 

colegas faziam isso e aquilo e ele iria fazer, mas faça, mas faça o que é certo e não fique procurando o 

que não é nas pessoas. A mesma pede desculpas sim, presidente, por muitas vezes, e a partir de hoje, 

da sua parte, não vai se repetir. E sobre a água, esses dias conversando com o pessoal do DEMAC, ele 

pediu também para o pessoal do assentamento ter cuidados, economizar ou, de repente, se ver algum 

vazamento de água, por que eles encheram a caixa e logo depois foram chamados que já estava vazia. 

Agradece e devolve a palavra a Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Partido, PDT: 

Parabéns a todos os colegas funcionários pelo dia de ontem, que a maior conquista deles, dos 

funcionários, foi o RPPS, se não fosse eles se unirem e querer não tinha o RPPS. Colega Dilcione, 

enterrar lixo, o mesmo diz que é uma vergonha o colega vir nessa Casa, como vereador, dizer que tem 
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que enterrar lixo, isso é crime ambiental enterrar lixo, o senhor, como vereador, não podia dizer uma 

coisa dessas. E segundo, exemplo de Saúde, nossa Saúde partes maravilhosas, mas tem partes que 

deixa a desejar e o mesmo cita nessa tribuna pessoas que vieram ontem, por que tem que marcar 

consultas, estava marcada para ontem consultas, na Saúde, por que não avisaram que ontem não tinha 

atendimento na Saúde, que era feriado, para aquelas pessoas que já estavam agendados para vir, as 

pessoas vieram e perderam a viagem, de longe, se dirigiram até o Posto de Saúde, então “olha, hoje não 

vai ter atendimento na Saúde”, olha a agenda lá “fulano de tal”, pega o telefone e liga para  pessoa “hoje 

não precisa a senhora vir, ficou marcado  para tal dia”. Diz ser uma falha, é uma falha, pessoa sair com 

barro de casa, ainda furar pneu, complicado, e aí que está. CONSEPRO, boa reunião nessa Casa, os 

rapazes da Brigada, o comandante colocou para eles coisas que eles até não sabiam, estava bem atuante 

nossa Brigada de Capão do Cipó, parabéns a eles e vão torcer que a viatura venha o quanto antes, com 

eles todos engajados para conseguir essa viatura. Estradas do assentamento é uma vergonha, fazem, 

fazem, fazem e está cada vez pior. Propeixe estão pedindo mais investimento para o Propeixe, por que 

isso aí é um investimento e isso o mesmo diz que acredita que é investimento. Agradece e devolve a 

palavra a Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Bancada, PDT: O mesmo 

diz que só para reforçar, pede para o pessoal do DEMAC que olhe, que essa bomba, até parece, do 

Santa Rita, ela funciona meio direto, por que o problema que tem é de vazamento, alguma coisa. Também 

o mesmo diz que tem queixas aí que alguém coloca água para os açudes, só que eles, como eles vão 

ficar espiando uma coisa dessa, seria o pessoal do DEMAC ver, por que é crime e o mesmo acha que o 

“cara” não deveria fazer um troço desses aí, pois a bomba não vai aguentar mesmo. Diz que essa bomba 

teria que trabalhar, principalmente de noite encher as caixas de noite, até o outro dia de manhã, quando 

é oito horas, nove horas não tem mais água, então alguma coisa está indo água fora. Fala que é simples 

de ver isso aí, vá e recorra a rede toda e isolar essas duas caixas aí e fazer a divisão para ver, aí eles 

vão achar mais tranquilamente os problemas que vem acontecendo na rede, senão, se ficar as duas 

ligadas não vai ver aonde está indo água fora, sabe lá. Também no Rincão dos Vieiras nas estradas, 

está horrível, tem gente se queixando que quando foi feito foi colocado uma pedra, mas uma pedra muito 

grande e com essa chuvarada leva tudo para o meio da estrada, tem que, às vezes, parar o carro e tirar. 

Então, a hora que der passe com a patrola veja o que tem que fazer e seja feito. Agradece e devolve a 

palavra a Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO, Líder de Partido, Progressistas: 

Quer reforçar esse pedido da colega Carini, nos Mamoneiros, domingo o mesmo andou naquelas 

estradas, visitando algumas pessoas. Também no Rincão dos Palharini, visitando as pessoas, a 

comunidade, e Carovi no domingo, aí as pessoas comentam o que o colega ‘’’Miro’’ comentou nessa 

Casa, então o mesmo se refere ao ‘’Miro’’, e se algum dia faltou com respeito com o senhor ou algum 

colega da oposição, o mesmo pede desculpa. Sabe que o trabalho deles nessa Casa é de fiscalizar e 

trabalhar pelo povo e esse vai ser o trabalho. Sobre as águas dos assentamentos e do “Machadinho”, do 

Rincão dos Machadinho, o mesmo tem certeza, diz ao colega Antonio, que vão conversa com a gurizada, 

vão ver com o perfeito Froner, quando der a possibilidade vão poder atender essa demanda, que é 

colocar água nessa localidade. O mesmo diz que sabem que não é de hoje esse problema de água, de 

vários anos que está acontecendo que essa água não chega até aquela comunidade, mas tem certeza 
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que a equipe qualificada que nossa administração tem, vai colocar água para todo povo de Capão do 

Cipó. Também o mesmo fica feliz e sua comunidade do Carovi está recebendo aí então, para eles fechar 

aquele galpão para a comunidade do Carovi fazer uso daquele pavilhão lá. Fica muito contente que seu 

governo, da administração municipal, está vendo as situações que o povo precisa para adquirir aquele 

galpão lá, para colocar para comunidade fazer suas festas que tem na comunidade. Agradece e devolve 

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

Voltando nessa tribuna o mesmo diz que até tinha uma queixa dos produtores sobre a questão das 

estradas do assentamento, a estrada que liga a Sepé ao Nova Esperança o caminhão do leite, quando 

chove, tem que fazer a volta pelo asfalto por que não sobe mais, ali na divisa, depois do Sodré. O mesmo 

pergunta se vão esperar até quando a empresa vir terminar o serviço. Pergunta por que não vai fazer. 

Lembra, a muito tempo atrás, no outro mandato, quando empedraram aquela estrada, da entrada do 

Nova Esperança que faz o “Fino” ali, e um vereador dessa Casa disse que estavam botando dinheiro 

fora. Pede que imaginem que o projeto demorou quatro anos para ser feito. Imagina se não foi feito 

empedramento como é que não estava estrada, diz. O mesmo diz que eles têm um projeto superfaturado, 

com “horror” de dinheiro e não concluiu a obra, são seiscentos e poucos mil reais e quando terminar de 

concluir, não vão ter mais estrada, e aí o dinheiro deles foi. Então, vocês vejam bem um caminhão do 

leite não consegue andar na estrada geral do assentamento. Vejam bem, um caminhão que vem tirar o 

ICMS dos nossos produtores e não consegue entrar, tem que fazer a volta pelo asfalto por que não 

consegue fazer ligação entre dois assentamentos. Pede que vejam o ponto do ridículo que chegamos. 

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

de Partido, PMDB: Voltando nessa tribuna a mesma pergunta ao Executivo por que até agora não saiu 

aquele piso na frente da escola Júlio Biasi, uma coisa simples, que já tem pedra e o dinheiro foi destinado 

dessa Casa. Então, a mesma diz que fica sua pergunta ao Executivo, por que não foi feito até agora.  

Também hoje conversando com a direção da escola a mesma diz que ficou feliz, por que quando se 

trabalha em grupo as coisas acontecem unido, e o CMP da escola, isso o presidente vai estar falando 

nas próximas reuniões dos pais, compraram três computadores completo e mais um notebook, mas isso 

a mesma acha de grande vantagem, por que a direção da escola vai estar arrumando para todos os filhos 

que estudam ali, a sala de informática. Acha que o CMP já está fazendo um bom trabalho e prestando 

conta do que eles têm, e dever e obrigação de prestar a comunidade escolar. Então, estão todos de 

parabéns, tanto os professores, funcionários e todo mundo que se uniu ali para as coisas acontecer. Hoje 

pela manhã teve uma apresentação das crianças ali, que a coordenadora era a professora Sandra, a 

mesma diz que não pode deixar de “não” parabenizar, sobre os valores, aonde as famílias estavam 

presentes, a maioria das famílias dos alunos da professora Sandra Palharini estavam, um trabalho 

belíssimo e como vale investir nas crianças. Fala que isso é deles, pais, refletir sobre valores. A mesma 

disse que foi algo que nem imaginava ver na nossa escola, um trabalho daqueles. Então, estão todos de 

parabéns, a direção, a professora Sandra, todos mesmo. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo, Progressistas: Volta a essa tribuna, 

falha humana na Secretaria de Saúde de não ter avisado as pessoas, que acontece, todos somos 

humanos e erramos. O mesmo fala ao presidente, que quer dizer que nunca faltou com respeito com 
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Vossa Excelência e, também, se faltou com respeito com algum colega o mesmo pede desculpa, e espera 

que continuem unidos nessa Casa, para que possam trabalhar. O mesmo faz um pequeno comentário 

sobre a nossa Saúde, e não sabe por que fala sobre a Saúde, pelo bom atendimento que temos, e esse 

final de semana o mesmo diz que precisou de socorrer sua sobrinha que estava com uma dor no peito e, 

simplesmente, um médico olhou e não deu sequer um paracetamol, enquanto aqui no nosso Posto de 

Saúde temos um atendimento excelente. O mesmo diz que encaminharam exames, consultas, remédios 

e, muitas vezes, remédios comprados, coisa que só no seu querido Capão do Cipó acontece. Se orgulha 

muito de morar em Capão do Cipó, se orgulha muito em dizer que é cipoense pelos belíssimos 

atendimentos que temos aqui.  O mesmo diz que a Saúde, para ele e sua família, é exemplar e acha que 

para todos, parabéns a todas as administrações que passaram em Capão do Cipó, sempre foi uma 

grande Saúde. Agradece e devolve a palavra a Mesa.  Após o senhor Presidente convida o 1º Secretário 

para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: MOÇÃO DE PESAR 

015/2019, dos vereadores aos familiares de João Amélio Rosado dos Santos. Após o senhor presidente 

convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 020/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2020”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 001/2019, do Poder Legislativo, que “Que aprova 

a prestação de contas do exercício 2017, do Administrador do Executivo Municipal de Capão do Cipó”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 005/2019, do Poder Legislativo, que “Denomina Centro 

Agropecuário Municipal Vereador Alacir Dessoe e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 015/2019, dos vereadores aos familiares de João Amélio Rosado dos Santos, 

aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente convida a todos para a próxima sessão, que será 

dia 05/11/2019. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor presidente declara encerrados 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, 29 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 


