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ATA N° 06 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2017. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente cumprimenta os presentes, passando a palavra à 1ª 

Secretária para que proceda a leitura da ata 05/2017, da Sessão Ordinária do dia 31/01/2017. Após o 

Senhor Presidente pede à 1ª secretária que faça leitura do requerimento solicitando Tribuna 

Livre, do Senhor Samoel Wesz, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santiago, Capão do Cipó e Unistalda, que irá falar sobre reforma da previdência. Após o 

senhor presidente passa a palavra ao senhor Samoel Wesz, pelo tempo de dez minutos. 

SAMOEL WESZ: Cumprimenta o presidente, demais vereadores e público presente. Vem em 

nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó pedir o 

apoio dos vereadores e dos munícipes sobre a reforma da previdência, pois o agricultor, hoje, 

tem direito de se aposentar aos sessenta anos e as mulheres aos cinquenta e cinco, e o 

governo nessa PEC 287 quer levar tudo para sessenta e cinco anos, com quinze anos de 

comprovação de atividade e cinquenta e cinco anos as mulheres têm direito de se aposentar 

e os homens aos sessenta, e ele quer levar tudo para sessenta e cinco anos e quer vinte e 

cinco anos de comprovação, quer pagamento mensal, não no grupo familiar, e sim no 

individual. Diz que isso os preocupa muito para conseguir manter um sucessor na agricultura 

trabalhando, um filho nosso, pois se tocar de ser aprovado tudo isso não irão arrumar 

sucessor, e se a agricultura não planta, a cidade não almoça e não janta. Destaca que 

setenta por cento da comida que chega à mesa dos brasileiros é produzida pela agricultura 

familiar. Ressalta que isso os preocupa muito e vem pedir o apoio para verem como é 

importante para prefeito, vereador sobre a aposentadoria rural que se coloca no município. 

Tem dados de julho de dois mil e dezesseis, são trezentos e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais com vinte e dois centavos que o aposentado recebe, e 

quando ele não gasta na farmácia, ele gasta no mercado, na loja e ajuda gerar a economia 

do município, e se perder todos esses direitos irá ficar muito difícil de manter a agricultura. 

Cita que, muitas vezes, pensam de manter o jovem lá trabalhando, mas se ele não vir um 

futuro, ele irá embora, não espera nem os dezoito anos, e agricultor que fica de sucessor, ele 

não começa aos dezoito, e o governo quer dizer que antes dos dezoito não pode trabalhar, 

mas se criou assim e muitos daqui também. Destaca que é no dia a dia que se forma a 
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agricultura. Em vista disso, pede que, se todos os vereadores estão de acordo, fazer um 

documento aqui para os apoiar e, dificilmente, vir um deputado federal trabalhar aqui para 

eleger um vereador, mas um vereador trabalha muito para eleger um deputado federal e nós 

temos trinta e um no nosso estado gaúcho, e temos que cobrar deles. Destaca que não estão 

defendendo partido A ou B e sim a categoria, muito menos sócio do Sindicato e sim a 

categoria de agricultor, nesse momento, pois é muito preocupante. Através da federação 

maior, a Fetag, convidaram os trinta e um federal para estarem presentes no auditório da 

Fetag, onde teve ontem de manhã uma reunião, para pedir apoio deles e compareceu, se não 

está enganado, oito e a senadora Ana Amélia. Diz não saber se esses que não 

compareceram não estão pensando em defendê-los. Diz que, se nada impedir, hoje os meios 

de comunicação são muito fáceis de descobrir quem vota, leva nosso voto e nos apunhala 

pelas costas. Fala que dois mil e dezoito não está muito longe e tem eleição, e se não 

puderem ir na rádio e divulgar quem os defendeu, nem que seja dentro do Sindicato terão 

uma lista dos deputados que defenderam os agricultores e uma de quem foi contra. Cita que 

em todo o país está sendo feito isso, só que a obrigação aqui é cobrar os gaúchos daqui, 

outro estado o pessoal de lá irá cobrar. Diz ser muito preocupante, muita perca de direito, e 

como o agricultor conseguiu um salário mínimo na aposentadoria, na constituinte em oitenta e 

oito, ele é considerado segurado especial, de primeira mão. Destaca que militar, judiciário e 

senador nada estão na PEC 287, que ganham salários altíssimos, querem tirar de quem 

ganha salário mínimo e com direito na constituinte em oitenta e oito. Como o agricultor e a 

agricultora são considerados segurados especiais, de primeira mão pedem a retirada dessa 

PEC 287 do agricultor e da agricultora. Cita que é muito preocupante, difícil, pois para 

defender o pequeno lá são muito poucos, mas muitos desses que não estão preocupados 

conosco vêm buscar nosso voto aqui e ainda pedir para o vereador trabalhar para elegê-los. 

Diz ser a hora de se juntar e pedir o apoio de todos para que consigam reverter isso, pois se 

acaso perderem todos esses direitos será uma perda muito grande para todos. Conta com o 

apoio de todos os vereadores e da comunidade. Em vista disso, talvez, esse ano será um ano 

de muitas mobilizações. Diz a todos que o caixa do Sindicato não é seu e nem só para pagar 

funcionário, graças a Deus estão com as contas em dia e sobra dinheiro, e esse dinheiro, 

nesse momento, irão usar se precisar fazer uma, duas, três ou cinco mobilizações irão 

procurar botar ônibus, conforme puder. Pede o apoio dos prefeitos que, na medida do 

possível, os ajudem, nos três municípios estão fazendo isso, pois tem que botar gente na rua 

para tentar reverter essa situação. Conta com o público associado e não associado, pois não 

estão defendo só associados e sim a categoria, e o público da cidade também, pois se o 

agricultor não ficar permanecendo na propriedade produzindo, não irá girar movimento na 

cidade. Diz que esse público também tem que se preocupar e procurar os apoiar e defender o 

agricultor e a agricultora. Vê que a agricultora, muitas vezes, madruga, vai para a mangueira 
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tirar leite, faz café, arruma os filhos para irem ao colégio, acompanha o esposo na lavoura, 

volta e faz comida, muitas vezes o marido vai deitar fazer uma sestea e ela está lavando a 

louça e pronta já para sair para a lavoura de novo, leva uma vida sofrida e isso é de 

conhecimento de todos, e ela perder dez anos de um direito conseguido, não tem como 

aceitar. Diz que não são todas que fazem mais que o marido, mas muitas são. Diz que essa 

diferença é justa dela conseguir se aposentar um pouco antes, pois é muito tempo aumentar 

dez anos. Em vista disso têm marcado agora para dia vinte e um uma mobilização puxada 

pela federação maior, que é a Fetag, que será em Santa Cruz. Estão colocando ônibus ali de 

Santiago e, se tiver gente que os apoie, estarão contando com a presença, e mais o vigésimo 

oitavo encontro da trabalhadora rural que será promovido, esse ano, em São Francisco e irão 

fazer um dia de mobilização, que será dia oito de março. Irão aproveitar, pois o que está em 

jogo são dez anos para a mulher. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 

presidente pergunta se algum colega quer fazer pergunta ao senhor Samoel Wesz, o que 

nenhum se manifestou, então o senhor presidente agradece ao mesmo pela explanação. 

Após, o Senhor Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz 

presente, ouvintes da 87.9. Cumprimenta o representante do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, o seu colega Dilcione, o Giuliano, secretário de Administração, e demais presentes. 

Começa parabenizando a dona Tina, que, hoje, está completando cento e cinco anos de 

idade. Acha que todo mundo conhece a dona Tina, sempre trabalhando, ajudando, de bem 

com a vida e continua cheia de saúde. Destaca que é a pessoa mais idosa do nosso 

município e merece os parabéns. Parabeniza a Dora, sua amiga, que, hoje, está de 

aniversário. Parabeniza alguns aniversariantes do mês de fevereiro: Ana Clara de Fátima, a 

Aninha sua afilhada; a Dara, sua comadre; a Aline, sua afilhada; a Luciele; o Micael; a 

Camila; o Tiago Ferreira e a dona Tina, que já falou e demais aniversariantes do mês de 

fevereiro. Aproveita a presença do Dilcione e informa aos moradores do Rincão dos Vargas 

que a descentralização da prefeitura que iria acontecer dia nove, foi transferida e ainda está 

com data indefinida, motivo falta de algum profissional que não pode estar lá. Cumprimenta e 

manda um abraço para a moradora da localidade do Progresso, a Daiane Nunes, pois antes 

de começar seu mandato, em dezembro ela lhe mandou uma mensagem pedindo 

patrolamento das estradas. Assim que começou, conversou com o secretário, e com as 

dificuldades que estavam, máquinas com problemas, demorou, mas agora na sexta-feira, 

para sua surpresa, ela lhe mandou mensagem de agradecimento. Agradece ao operador 

Arlan, o qual ela parabenizou pelo serviço, ficou muito bem feito e ela só está aguardando 

umas cargas de pedras. Acha que ainda não tem material, mas assim que tiver pede ao 

secretário que leve, motivo os transportes que passam lá. Aproveita para mandar um abraço 
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para a dona Tereza Horing, do assentamento Nova Esperança, que a encontrou, deu um 

abraço e elogios, dizendo estar gostando muito do que fala na câmara. Manda abraço para 

todos do Nova Esperança. Manda recado para seu colega Márcio que, também, pediu para 

arrumar a entrada da residência do senhor Mauro Gomes, que está intransitável, e ele, como 

faz a visita, pois é Agente de Saúde, sabe que lá eles têm criança pequena e está horrível. 

Conversando com o secretário, ,ele lhe passou que assim que as máquinas que estão na 

estrada da federação voltarem, ele vai arrumar o assentamento e já passa lá para arrumar 

essa estrada. Encontrou seu Odilon e dona Olila, lá do Rincão dos Palharini e já manda 

abraço a todos de lá, dos quais recebeu elogios. Fala que amanhã todos sabem que estamos 

no mês de falecimento do casal, senhor Alacir e dona Dete, e em nome da família faz um 

agradecimento e um convite: “Deus os chamou, para eternizar esse amor que ultrapassou as 

fronteiras do mundo material”. Alacir Dessoe *14/07/1953.  + 08/01/2017; Araci Bernadete 

Dessoe * 04/05/1958 + 08/01/2017. Suas partidas nós deixaram uma grande saudades, 

porém, nos confortamos, porque sabemos que vocês estão ao lado de Deus, e para isso eles 

se prepararam na vida terrena. Foram para nós um grande exemplo de Pais, avós, amigos, 

sogros e fiéis a Deus. Amavam e eram amados por todos Familiares e Amigos. Foram nosso 

sustentáculo, o nosso alicerce, o ornamento mais lindo da nossa casa, foram paredes que 

nós abrigou, o telhado que nós protegeu. Foram tudo, o nosso maior “tesouro”. Filhas, netos, 

netas, genros, irmãos, irmãs e demais familiares agradecem a todos, sem distinção, pelo 

conforto nesse momento de dor a que foram submetidos, e convidam para terço no Cemitério 

Municipal, às 19h 30min, do dia 08/02/2017. “Missa de primeiro mês de falecimento, a ser 

realizada dia 12/02, às 9h, na Capela Santo Antonio, em Capão do Cipó”. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9. 

Cumprimenta o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capão do Cipó, 

Unistalda e Santiago, dos quais muito válida a presença aqui, pois desde que surgiu o 

sindicato, aqui na cidade, sempre fazendo um bom trabalho para todos os trabalhadores 

rurais aqui do município e, também, preocupado com tudo que está acontecendo, pois, na 

verdade, sabem que lá “em cima” existe muita negociata, estão negociando o voto em troca 

de benefícios próprios, de propina, de emenda parlamentar, liberação de emendas e recursos 

para eles próprios destinarem a quem eles querem, para “comprar voto”. Acha que o que 

depender desta Casa, crê que o presidente estará a disposição, mas fala em seu nome, do 

“Manjolo”, da bancada do PDT, que o que precisar podem contar, e essa manifestação, se 

tiver condições de participar, estarão lá juntos, defendendo os interesses do pequeno 

agricultor. Destaca que é dali que a gente se alimenta, e podem ver que o nosso município é 

noventa e nove por cento, essencialmente agrícola, mas só enxerga soja. Diz que ninguém é 

contra a soja, mas quem planta o feijão, o arroz, a moranga, a batata, a mandioca, que todo 
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mundo quer isso, todo dia, na mesa, e vem da pequena propriedade, do pequeno produtor. 

Pede que se unam e apoiem o pequeno produtor, para que não aconteça o que querem 

fazer. Deseja os parabéns à dona Tina, cento e cinco anos é uma eternidade aqui na Terra, 

mas com a saúde que ela tem, temos certeza que dura mais um “tantão”. Deseja felicidades e 

deixa um grande abraço a ela. Fala sobre uma retro escavadeira que está em frente à 

prefeitura, novinha, que foi comentada aqui, antes de entregarem o governo, que estava 

chegando, e não chegou antes do encerramento, mas está ali na frente, pago cento e 

quarenta e quatro mil reais do Ministério da Agricultura e vinte e sete mil de contrapartida da 

prefeitura, que foi pago em dezembro. Pede ao secretário de Obras, que se encontra 

presente, uma roçada lá na Vila do Carovi, estão pedindo limpeza geral, chove bastante e 

com o sol o mato vem e está um horror o matagal lá. Diz que estava lá, antes de entregarem 

o governo, para colocar o toldo no Posto de Saúde, no momento que der, já faz quarenta dias 

da administração nova, dá para colocar lá no Posto de Saúde do Carovi. A estrada do Rincão 

dos Vieras, diz que também e que talvez tenham patrolado menos que já o governo que esta 

aí patrolou, que acha ter sido já umas três ou quatro vezes, mas tem que fazer mais uma 

patrolada, pois tem um buraco em frente à casa do finado “Pepé” que, com essa chuvarada, 

“detonou”. Diz que então patrolem mais uma, sendo cinco vezes para poder deixar a estrada 

em condições. Fala sobre o projeto do zoneamento escolar, dos quais tiveram grande 

audiência pública, ontem, aqui na Câmara de Vereadores, às nove horas da manhã, e pede 

ao Executivo, juntamente com todos os pais dos alunos que aqui estavam e aqueles que não 

puderam vir, que olhem com carinho a posição de cada pai e quem quiser deixar seus alunos 

nas escolas do Carovi e dos assentamentos, que deixe lá, mas quem quiser trazer para a 

sede que tragam para cá. Acha que estamos vivendo em uma democracia e diz que com a 

força popular não tem quem possa, como puderam ver que estava lotada a Casa, de pais 

reivindicando que deixe como estava antes. Diz que isso que o presidente do Sindicato está 

fazendo, junto com os vereadores e os produtores, os pais, ontem, estavam fazendo aqui 

para o transporte dos seus filhos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ 

OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colega 

vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9. Agradece, primeiramente, ao 

pessoal que esteve ontem presente, às nove horas, e diz ser lamentável o que aconteceu, 

inclusive pede desculpas a todos, pois não gostaria, como vereador, passar aquilo para eles. 

Diz que ficou chato e hoje ouviu muita gente cobrando de nada ter sido feito. Acha que o 

pessoal não merecia aquilo ali, chegar aqui e sair de “mãos abanando”, por pouca coisa. 

Acha que teria que ter dado um ponto final, e ficou mais uma reunião marcada. Espera que, 

na verdade, chegue essa data e resolvam os problemas, para não chegar a essa Casa 

discutir coisas que, aqui seria, para discutir projetos e não trazer esse tipo de coisa. Achou 

muito errado isso, e falou bastante, hoje, sobre isso, e que teria que o prefeito, 
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principalmente, estar junto para dar o “ponto final”, junto com a secretária. Cita que o pessoal 

cobrou que ela estaria “meio sozinha” e chegou e colocou o que iria fazer. Acha que cada um 

merece o respeito de colocar os seus filhos onde bem entender que deve colocar, nas 

escolas, e ninguém pode tirar a razão de cada um deles. Agradece, pois esteve em visita a 

Assistência Social, e foi bem recebido pela pessoa da dona Lisiana, a outra senhora 

coordenadora, a dona Zaida, onde “trocaram ideias”, pois são pessoas que, na verdade, 

querem fazer pelo bem do município. Destaca que isso é importante e tem que terminar com 

esse problema, e até esteve falando com elas que, o vereador é fiscalizador e não pode ser 

sabedor das cestas básicas, para quem são dadas, mas como elas lhe informaram bem, 

simplesmente, é por problema de quem recebe esses benefícios e isso ficou muito bem 

colocado. Gostou de conversar, pois procura buscar o que é certo. Reforçando sobre o 

pedido de roçadas que o colega Jairo fez ao secretário Jaques, diz que o pessoal liga e pede, 

até o Capão da Batalha, marco histórico do município que eles falaram que “parece um 

campo de não sei o que lá”. Pede que, a hora que o pessoal estiver por lá, e puder fazer uma 

roçada, com calma, façam, e que tem que vir pedir, pois eles vão lhe cobrar e tem que cobrar 

dos secretários e do pessoal que vai fazer esse tipo de limpeza. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, vice-prefeito Jaques, ao presidente 

do sindicato aqui, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e deixa o seu boa noite a todos e aos 

ouvintes da 87.9, que logo mais estarão lhe escutando. E fala ao seu presidente que também 

quer reforçar os pedidos que os vereadores fizeram aqui, sobre a limpeza lá no Carovi, que o 

coordenador de limpeza foi lá há poucos dias e ficou de mandar um trator lá pra ir limpar, 

então pede reforços de um pedido de roçada lá, porque está muito feio aquilo lá, e porque 

todos têm pressa de começar as aulas, então pede que tomem providência. Ressalta que 

também a diretora da escola tem pedido uma carga de pedras, e gostaria de dizer que já 

falou com o secretário, e sabe que em breve estará mandando lá, porque aquele embarque e 

desembarque dos alunos está precisando. E comenta também ao presidente que quer pedir 

uma moção de pesar aos familiares do seu Gentil Turchetti, pai da professora Maria Luiza, 

que faleceu ontem. Então, o mesmo pede que essa Casa encaminhe a moção de pesar aos 

familiares daquele senhor que faleceu. Fala também sobre a Audiência Pública, e diz que não 

queria tomar parte disso, e acha que isso já foi solucionado esse problema do transporte 

escolar do município. Quer pedir ao prefeito que, nessas licitações que está fazendo e 

tomada de preços, coloque a comissão, como já foi falada, para os transportes escolares. 

Comenta que todos sabem que o ano letivo está iniciando, e que o transporte esteja em 

condições de fazer o transporte dos nossos filhos, e que os nossos filhos têm que sair e 

chegar com segurança. Então pede que seja criada mesmo essa comissão já para o início do 

ano letivo, porque os transportes dos nossos filhos têm que sair e voltar em segurança. 
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Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem 

presente, funcionários dessa Casa, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

ouvintes da Cipoense, seu boa noite. Sobre o zoneamento escolar, que é o assunto do 

momento, gostaria de dizer que não é contra alunos estudarem em escolas estaduais, 

apenas que cada pai tem direito de escolher onde seus filhos vão estudar. Diz que nunca 

falou em qualidade de ensino das mesmas, inclusive conhece o trabalho que é feito nessas 

escolas, que é de ótima qualidade, apenas foi eleito vereador para defender interesses do 

município, e por mais que haja redução de custos no transporte escolar, como a secretária 

falou ontem, não é suficiente para cobrir a perda de repasses do Fundeb, que gira em torno 

de quatro mil e trezentos reais, por aluno, e se estima uma perda de sessenta alunos, isso dá 

uma diminuição da receita de duzentos e cinquenta e oito mil reais. Com isso, 

matematicamente falando, não cobre a diminuição dos transportes. Outro assunto que tem 

para falar, é que não irá se calar nessa Tribuna, com medo de transferência de secretaria, 

porque é concursado, operador de máquina da prefeitura, com muito orgulho exerce essa 

função, e foi eleito para defender a comunidade cipoense e o que tiver errado, ou que a 

população chegar a ele irá vir a essa Casa para falar, reivindicar, pois não irá deixar de falar o 

que considera certo com medo de represálias do Executivo Municipal. Parece-lhe que a crise 

já chegou ao governo no primeiro mês, ontem quando chegou à prefeitura viu o prefeito 

municipal que, colocava dificuldades financeiras na prefeitura, e que não sabe se não vai ter 

que colocar os CCs “para a rua”. Fala que alguma coisa está errada, ou o prefeito está 

faltando com a verdade sobre a situação financeira, porque ontem mesmo entrou mais dois 

funcionários para trabalhar na prefeitura, ou ele está perdido ou está na contramão dos fatos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): Cumprimenta 

senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, Presidente do Partido em 

exercício, Elisandro, o vice Jaques, ao colega do Sindicato Rural, a rádio Cipoense que 

transmitirá a sessão logo mais, seu boa noite. Gostaria de levantar uma pauta, novamente, 

porque as pessoas andam comentando, e acredita que o vice-prefeito deve estar sabendo, 

que a crise vem atingindo o município, o estado, e todo o país que vivemos, e a preocupação 

não é só do povo, mas também de todos os vereadores, é como a prefeitura vai conseguir 

lidar com isso. Diz saberem da competência de cada secretário, do vice-prefeito, do prefeito, 

dos colegas vereadores, das pessoas que trabalham na prefeitura e nessa Casa, para que o 

município ande, mas para o município andar, essa Casa tem que trabalhar junto, à 

comunidade tem se fazer presente, para poder saber como está o município, como estão as 

finanças, e como tudo está funcionando no município. Cita ter muita gente falando bobagens 

por aí, mas que não sabe o que está acontecendo dentro da prefeitura, como foi recebida, e 

como está “andando” as coisas.  Gostaria de parabenizar o vice-prefeito e secretário de 
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Obras, pelo seu trabalho que já foi falado nessa Casa, os colegas vereadores já falaram que 

o vice-prefeito está trabalhando com o que se têm. Destaca que a prefeitura, hoje, está 

“andando” como pode, não como estão falando, e isso era bom que a comunidade viesse ver 

o estado que está a prefeitura, como está o maquinário, mas a preocupação é que senhor 

secretário terá que economizar, porque o período que mais irão precisar de estradas está 

perto de chegar, e se não tiver nesse período é onde mais vão “bater”. Então, por isso 

gostaria de pedir ao senhor vice-prefeito, ao prefeito, e também aos colegas vereadores, que 

pensem nisso com carinho, a maior preocupação está no mês agora, transporte escolar, e as 

colheitas, por isso vê a situação que está, e sair por aí falando da administração que apenas 

trinta e cinco dias está trabalhando, é gente que não está ali dentro, é gente que não conhece 

o estado que está. Diz que dinheiro vem, mas tem que ver o que está vindo de dinheiro. 

Ressalta que no tempo deles também vinha, todos os prefeitos tinham CCs, estagiários todos 

sempre tiveram, e por isso questiona porque os atuais não podem colocar, sendo que eles 

também tinham compromissos na suas épocas, e o trabalho também vai começar a andar, 

dali trinta  há quarenta dias ou cinquenta dias, agora, com trinta dias vim nessa Casa cobrar, 

não acha correto. Gostaria de dizer mais uma coisa, quem trabalha ali com o secretário que 

está aqui, o trabalho que vocês estão fazendo, diz ao Senhor Giuliano, têm acompanhado, 

quem está ali dia a dia, a dificuldade que tem sido encontrada para achar meios de fazer o 

melhor pelo município, de fazer o que é certo, de trabalhar pelo povo. Diz que isso é 

importante, e que “não vão em conversas”, porque a prefeitura está aberta, quem chegar ali, 

os secretários Juliano ou Vilson, têm um esclarecimento no que precisar. Então, que as 

pessoas não comentem, mas que venham perguntar e ver, para depois sair falando. Agradece 

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

presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 

87.9. Ouvindo atentamente, parabeniza ao colega Tiago Tisott pelo belíssimo discurso. 

Entristece quando vê o nível do governo federal querendo tirar dos pobres para alcançar aos 

“malafraia” que tem lá em Brasília. Diz ser esse o governo federal, do PMDB, que “tomou” o 

poder de um partido que era dos pobres. Diz isso não por que o vice seja do Partido dos 

Trabalhadores, mas “tomaram” o poder de uma mulher que foi eleita com mais de cinquenta 

milhões de votos para, hoje, fazer o que querem fazer para nós. Se Deus quiser, diz ao 

diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago, quer se aposentar como 

agricultor, pois é agricultor. Vive em uma pequena propriedade e convida a cada um para que 

vá até a sua residência para ver o que produzem lá. Diz estar aqui o seu irmão, “Xeré”, que 

conhece a propriedade. Diz ser lamentável o que o governo federal quer fazer, e os 

deputados federal, nem se fala, e o ano que vem estarão aqui, pois vergonha eles não têm. 

Lembra que eles vêm pedir o voto e acham que são obrigados a trabalhar para eles. 

Sinceramente, diz não ter compromisso com deputado federal nenhum, pois quando estava 
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em campanha muito menos lhe deram atenção. Diz que foi graças ao povo cipoense que hoje 

está aqui nessa Tribuna defendendo. Quer continuar defendendo aqui. Falar em crise, diz 

que o governo municipal está em crise, mas não é só Capão do Cipó, é a nível de Rio Grande 

do Sul. Se o governo estadual está em crise, pede que imaginem os municípios, também do 

PMDB. Diz não ter nem convênio lá com o senhor presidente, Michel Temer. Cita o governo 

estadual e que lhe perdoem os vereadores do PMDB, mas está falando o que é a realidade, 

pois não está aqui para “tapar o sol com a peneira”. Se for o governo do PP diz que não lhe 

interessa, pois se tiver um presidente da República, que for do Partido Progressista, irá falar 

igual, não tem por que esconder. Sobre a reunião de ontem, sobre o zoneamento escolar, 

após se deslocar daqui, junto com sua bancada, foram até o prefeito municipal e cobraram 

dele, e o que ele os passou foi que os transportes escolares irão continuar da mesma forma. 

Não quer que alguém venha interpretar as palavras deste vereador, dizendo ser contra as 

escolas dos assentamentos, pois não é e tem grande respeito pelas pessoas dos 

assentamentos. Ressalta que os pais têm o direito de colocar os seus filhos aonde eles 

quiserem. Essa é sua opinião. Está aqui para falar a verdade e é isso que quer que o povo 

entenda. Irão governar para todos, estão em trinta e sete dias de governo e tem muito que 

fazer. Diz ser triste e lamentável, quando chegam e vão ver o que está se passando na 

prefeitura. Destaca que essa crise não é só no Capão do Cipó. Falava há poucos dias, diz ao 

secretário Giuliano, com o prefeito lá de Porto Mortinho, Mato Grosso, João Derlei Delevati, e 

o mesmo disse ser lamentável, amigo aqui de Santiago, e prefeito naquela cidade. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, demais colegas vereadores, público 

que se faz presente, presidente do Sindicato Rural, ouvintes da 87.9 e funcionários dessa 

Casa. Ressalta que primeiramente gostaria de agradecer a cada um dos seus amigos que lhe 

ligaram, que mandaram mensagem, que recebiam orações pela cirurgia que o seu pai passou 

nesse sábado passado, e fala que só tem a agradecer a toda a equipe, o doutor Leonardo a 

atenção do mesmo, de Agudo, e a toda a equipe de enfermagem daquela cidade. Pede que 

Deus recompense a cada um. Gostaria de parabenizar à dona Tina, a dona Ernestina, mais 

conhecida como Tina, que hoje está completando cento e cinco anos, que é uma pessoa 

maravilhosa, que criou o seu Derli, que hoje não está mais aqui, que criou os guris e está ali 

firme e forte, graças a Deus, e pede que Deus continue abençoando a dona Tina. Fala que 

sabe que daqui a pouco mais a mesma estará lhes escutando. Ressalta também que não 

poderia deixar de falar sobre a reunião de ontem aqui, com a secretária da Educação, e fala 

ao presidente que acha que não era para ter sido daquela forma, e diz que a mesma não 

estava aqui e que não sabe por que foi. Fala ao presidente que o mesmo sabe que a mesma 

estava quinze dias em função só com o pai em função da cirurgia, e acha que tomou um 

rumo que não era para ser dessa forma, mas que está tudo bem. Acha que agora, como o 
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Antonio Jardim falou, já está tudo resolvido. Ressalta que uma das coisas que fique claro aqui 

que a mesma, como vereadora, jamais é contra as escolas estaduais do município, e diz 

saber que foram distorcidas as conversas de ontem aqui, e que trabalhou como conselheira 

tutelar e diz saber também que lá naquelas escolas estaduais são maravilhosos, só que o 

povo, as ligações que receberam não tem como irem contra os pais, porque vivemos em um 

país democrático. Então a mesma gostaria de esclarecer esses assuntos para comunidade 

que merece, de todos, total respeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente para fazer uso da palavra. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o vice-presidente Antonio Jardim, a Mesa 

Diretora, vereadores, as colegas vereadoras, a comunidade cipoense, ao secretário Jaques, 

de Obras, o Giuliano, aos amigos, amigas e aos ouvintes da 87.9. Fala ao senhor presidente, 

em exercício, que ontem esteve em reunião nessa Casa, juntamente com os vereadores e 

vereadoras e com a comunidade do Capão do Cipó, e que na sexta-feira foram convocados 

todos os vereadores e vereadoras do município para, juntamente com a secretária da 

Educação, para tratar assuntos do zoneamento escolar. Diz que não sabe por que motivo à 

comunidade esteve presente na reunião, mas como essa Casa é do povo, aqui há 

democracia, foram ouvidas as pessoas, e ontem de tarde com bastante compromissos, e, 

como vereador e presidente dessa Casa, esteve em outra audiência em Santiago para 

resolver assuntos do município para tratar assuntos de projeto da Consulta Popular, na Uri 

Campus Santiago, da ACAMVALE. Diz que o Antonio saiu dessa Casa ontem e procurou o 

prefeito, conversou com o prefeito e levou até ele a situação dos pais, das mães, e diz ao 

povo do Capão do Cipó que está tudo tranquilo, foi tudo resolvido, os ânimos têm que se 

acalmar por que aqui é uma democracia. Diz que fez sua parte, que “brigou” no sentido de 

ajudar a comunidade, e essa união dos vereadores e vereadoras é muito importante para o 

município. Agradece todos os vereadores que se fizeram presentes ontem na reunião para 

resolver esse problema. Parabeniza o Jaques pela secretaria, e que hoje chegaram os pneus 

para serem trocados os pneus das patrola. Diz que, como o colega Tiago comentou, no mês 

de fevereiro começam as aulas, mês de março começam as colheitas e será o mês em que 

mais se precisa das estradas, que tem o transporte escolar e o produtor tem que trazer até a 

cooperativa o grão da safra de soja. Diz ao amigo do Sindicato Rural, o Samoel, que amanhã 

mesmo estará entrando em contato com os deputados que receberam votos no Capão do 

Cipó, o Jerônimo, o Luiz Carlos, o Covatti Filho, para fazer uma força, uma união, jamais vai 

aceitar como a lei estadual está querendo fazer, o município deve se unir, os vereadores 

devem se unir, a comunidade deve se unir. Diz ao Samoel que pode contar consigo, com a 

comunidade também, agradece ao Samoel, que é o presidente hoje, por ter vindo a essa 

Casa trazer a comunidade a situação que está o estado hoje. Reforça ao Jaques o que os 

colegas já comentaram, uma roçada no Carovi, que depois do dia quinze começam as aulas 
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e deve fazer uma roçada geral na vila, fazer uma troca de lâmpadas que precisa ser feito, e 

uma roçada no CTG Gumercindo Saraiva que faz mais de dois anos e meio que nunca mais 

foi roçado. Diz que estão com quarenta dias de governo e que quarenta dias não são quatro 

anos, problemas virão e serão resolvidos. Diz ao Elisandro, em nome do Partido Progressista, 

e em nome da família que, amanhã vai ter um terço para o colega Alacir e a amiga Dete, no 

cemitério municipal às 19h30min. Convida toda a comunidade, os vereadores, e no domingo, 

dia doze, para a missa às 9h00min. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de 

Bancada, PMDB: Parabeniza o colega Tiago e está com ele nesse sentido que foram eleitos 

para defender os interesses do povo, independente de siglas partidárias. Diz ao vice-prefeito 

Jaques ser bom que está tudo resolvido, que está solucionado. Fala ao presidente do 

sindicato que, em nome da bancada do PMDB, se coloca a disposição no que estiver dentro 

das possibilidades, pode contar consigo.  Diz ao colega Antonio que o presidente Temer é 

sim do seu partido, mas tem certeza que ele nem sabe quem é Carini e quem é o Tiago, só 

que ele está sim completamente errado, mas tem deputados de todos os partidos, que “lá em 

cima, colocando em um saco sobra poucos”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: O vereador não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Ressalta que voltando a essa Tribuna fala ao 

representante do sindicato que o que depender desse vereador estará á disposição. 

Parabeniza a dona Tina pelo seu aniversário, a toda a família e que ela é um baluarte em 

Capão do Cipó. Voltando um pouquinho ao assunto, diz que faltou um pouquinho de 

planejamento da equipe do prefeito, e questiona então que o mesmo ou não sabia a realidade 

que se encontrava o município, ou gastaram de mais num mês. Fala que todos que estão em 

cargos de chefia têm experiência de governo, ou não acompanharam a transição ou não se 

aprofundaram para saber os assuntos e para saber como estava a situação financeira do 

município. Fala também que quarenta dias é pouco, realmente, mas teve muita e tem muitas 

coisas que aconteceram de errado nesse tempo. Ressalta que não veio aqui para apontar 

erros e sim soluções, mas espera que haja uma coerência e uma linha a ser seguida. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, Líder de Bancada, 

PP: Ressalta ao senhor presidente que volta a essa Tribuna para falar sobre a audiência que 

tiveram ontem de manhã, e que quer deixar bem claro que não defende nem A e nem B, não 

defende vice-prefeito e não defende prefeito, secretários, aonde tiver o povo, juntamente com 

os seus colegas, certamente todos irão defender o interesse do povo, e reafirma que isso 

ninguém abre mão nessa Casa. Quer dizer também que não é contra colégio Estadual, e se 

falaram que era “coleginho” o mesmo apostou que não foi nesse governo, pois nesta Casa 
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não foi falado desses nove vereadores que estão aqui hoje, não saiu daqui e se saiu daqui o 

mesmo quer que a pessoa venha aqui nessa Casa e faça cobrança, e que cite o nome do 

vereador que falou isso, porque todos estão em democracia. Reafirma novamente que é 

importante e se alguém falou tem que responder pelo que falou, e que não podem ser 

julgados os nove por um. Pensa assim e que tem oposição e vai até o final da sua 

candidatura, pensando o que é certo para o povo, e que vai defender o povo, independente 

da situação que for. Ressalta que já avisou o seu vice-prefeito e já avisou o seu prefeito e que 

o interesse do vereador é o interesse do povo e não da Administração. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Parabeniza o 

colega Tiago, dizendo que é assim que deve se portar uma pessoa quando coloca seu nome 

na rua para defender os interesses da comunidade. Diz que não tem, não teve, e não vai ter 

nunca medo de represálias, que é funcionário público, como o Tiago é também, o que é para 

o povo em benefício do povo, felizmente Capão do Cipó está bem servido de vereador. Fala 

das dificuldades financeiras do município, que não entende isso, e, como diz o colega Tiago 

Rosado, se pegaram mais gente não tem dificuldade nenhuma, ou o que pode estar havendo. 

Diz à comunidade que está os ouvindo, é desculpa do prefeito para aquelas pessoas que 

vêm cobrar o cargo e que não tem mais, pois prometeu para todo mundo e agora tem que 

dizer que está ruim a prefeitura e coisa e tal, que daí a pessoa vai embora achando que está 

quebrada, que não tem condições, mas é a desculpa que estão tendo hoje para não dar os 

cargos para o povo, por que não tem para todo mundo, e isso é verdade. Diz que se foi 

solucionado o problema dos transportes parabéns, mas foi à força do povo. Convida a todo 

mundo para amanhã o terço do seu Alacir e da dona Dete, às 19h30min, e diz ao Elisandro 

que quando dobra para vir para a Câmara o primeiro carro que se enxergava era do Alacir, 

independente de quando era vereador ou não, ele sempre estava aqui. Parabeniza ao 

“Gauchinho”, e que, se Deus quiser, vai “se dar bem” na oficina. Acha que nessa Casa não 

terá nenhum voto contra, se vir um projeto para cedência de um terreno para a oficina. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de 

Governo: Solicita ao presidente, pedindo desculpa que não deveria fazer nesse período três 

minutos de governo, ao vice-prefeito que dê uma olhada na ponte que vai ao seu Sinval, no 

finado Décio. Fala à colega Carini que não mencionou nome de deputado nenhum, e sabe 

que todos que estão lá realmente “colocando em um saco não sobra nenhum”, sabe disso e 

que eles estando beneficiados não estão “nem aí” para o resto, mas que o governo Temer 

está fazendo um governo desmascarado para o povo humilde, está fazendo, isso é pura 

verdade, e que só de colocar a aposentadoria para sessenta e cinco anos é a maior 

vergonha, é um descaso muito sério. Fala ao colega Tiago sobre a receita do município, que 

não estava o que se esperava e que basta se informar para ver que, simplesmente, está 

sendo colocado na prefeitura um estagiário que quer buscar uma faculdade, e é lamentável 
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que venham vereadores aqui nessa Tribuna criticar, às vezes, um simples estagiário que foi 

colocado para poder bancar uma faculdade. Diz que seria bom se fosse no seu tempo, que 

existisse um Capão do Cipó que desse a oportunidade de estudar, pois sente muito não ter, 

estudou na escola chamada Vilma Batista do Nascimento Veiga, mas foi até a terceira série e 

por fim acabou sendo fechada a escola, pelo governo do PMDB, sem consultar a 

comunidade, lá não houve nenhuma audiência para convidar a comunidade, simplesmente 

baixaram um decreto e disseram à querida professora: “Vai dar aula no Julio Biasi, ou busca 

tua aposentadoria”! Fala que nessa administração não tem milagroso, e que na administração 

passada tinha o “Faz Tudo”, o “Sabe Tudo”, estão administrando com o “pé no chão”, com os 

recursos que estão chegando, e os secretários que estão trabalhando para o governo são de 

inteira disposição do povo de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 14/02/2017 no mesmo horário e local. 

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 a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


