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ATA N° 10 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março 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 09/2017, da Sessão Ordinária do dia 07/03/2017, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o Senhor Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da 

Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI 

ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, os 

assessores do deputado Bianchini, colegas da prefeitura, o secretário Irineu, os munícipes que aqui 

estão presentes, ouvintes da rádio Cipoense FM, que se Deus quiser hoje será transmitida. Diz que 

quando vem a essa tribuna não é para jogar palavras ao vento, que tudo o que fala vem para informar 

a comunidade cipoense, que por sinal o elegeu para representá-los nessa Casa, fatos que ocorrem no 

dia-a-dia da administração. Tudo o que diz tem provas e testemunhas dos acontecimentos, não vem 

aqui denegrir imagens de ninguém, que como o vice-prefeito Jaques usando essa tribuna denegria o 

hoje seu companheiro de administração. Diz não ter problema pessoal com ninguém, apenas exerce 

seu papel de fiscalizador. Fala ao colega Antonio sobre sua conduta na Secretaria da Agricultura, que 

tem a consciência tranquila, e sempre desempenhou sua função da mesma maneira desde que entrou 

na Prefeitura, sem distinção de ninguém. Não tem culpa que a administração municipal não teve 

organização suficiente e nem competência para colocar um secretário em uma das principais 

secretarias que é a agricultura, pois o responsável hoje que é o vice- prefeito, em sessenta dias não 

fez nenhuma reunião com os funcionários, e foi, em sessenta dias, duas vezes para tratar assuntos da 

agricultura, talvez por falta de tempo, não se sabe, chegou ao ponto de ficar mais de dez dias sem 

receber, junto com os demais colegas, nenhuma ordem de serviço. Estão à disposição no galpão, se 

quiserem se informar diretamente com os colegas. Fala que estão a dez dias do início da planta de 

inverno, sem fazer o mínimo de manutenção necessária, com pneus para recapar, discos, mancal, 

falta de filtros de tratores, chegou ao ponto de desmontar duas máquinas para fazer uma, e isso o 

colega e futuro secretário Tiago sabe. Ressalta que chegou ao ponto de lavoura de milho secar e 

quando foram fazer silagem, estava seco, ficou para colher, e a ensiladeira de duas linhas, hoje teve 

que tirar uma linha por que não quiseram gastar com manutenção.  Questiona se isso é organização, 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, representantes do 

deputado Bianchini, o secretário do Meio Ambiente, os munícipes, aos ouvintes da 87.9. Fala ao 

senhor presidente que hoje conversando com a administração ficou muito feliz, que alguns dos seus 

pedidos feitos aqui nessa Casa, pelo menos estão no papel, então dá para ver que a força do 
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vereador é importante para a comunidade, fazer alguma coisa, e a administração também colaborar. 

Pediu a revitalização do parque, já tem o projeto, pediu, juntamente com o colega Tiago, a casa da 

agricultura e já estão fazendo, o pavilhão de eventos já tem o projeto quase encaminhado. Diz que 

quem não estava na política vê como podem fazer muitas melhorias pelo povo, e certamente não se 

faz sozinho, aqui é um conjunto de vereadores, onde se tem o apoio de todos, não é apenas um 

vereador que vai fazer a diferença no município, mas, certamente, os nove vereadores juntamente 

com a administração. Fala para o colega Tiago que esteve por lá, mas que não é secretário ainda, 

recebeu o convite e ainda está estudando, e certamente tem coisa errada que já cobravam antes e 

vão ter que continuar cobrando. Então, se vê coisas erradas na administração como também se vê 

coisas positivas acontecendo e se vê a importância do deputado Bianchini que esteve aqui, semana 

passada, conversando com o nosso prefeito, é um deputado que se faz presente em nosso município, 

dá para ver que a força de todo mundo junto, como consegue fazer as coisas. Acha que essa Casa 

deve estar com os mesmos passos. Diz que não entendeu o colega Antonio, na sessão passada, 

quando ele foi para votar o projeto das casas operacionais, ele achou que não deveria votar, então 

não deveria ter votado, se achou que é um erro para administração, você tem o direito de não votar, 

não deve votar por que foi o colega Tiago que fez ou o colega Jairo, todo mundo tem o direito de fazer 

suas escolhas. Acha que o Antonio jogou uma responsabilidade não só nele, mas também no colega 

Jairo, dizendo que vão incomodar o prefeito. Não vai incomodar prefeito, só quer que ele faça, se não 

quiser fazer é um direito dele. Diz ao colega Antonio que ficou um pouco sentido, mas como são 

colegas compreende, só que na outra opção acha que poderia ter votado não, pois é um direito seu. 

Diz que esteve na Agrobio, no dia de campo, muito proveitoso. Fala como as cooperativas estão 

reunidas com os agricultores, estão convidando o pessoal e estão se fazendo presente. Diz que o 

Presidente Diego e o colega Olmiro estiveram presentes, então se vê que as coisas estão 

funcionando. Diz que até tomaram um chope com o vice-prefeito, e agradece ao convite. Convida 

todas as mulheres para participarem da festa do Dia da Mulher, na praça, que será um grande evento 

do município. Parabeniza a secretária da Educação, o coordenador Jair, o Luciano e todos da 

administração, pelo ótimo campeonato que fizeram, um campeonato pela primeira vez sem discussão, 

com tranquilidade. Parabeniza também os times, em especial o do Adão, o Real Madrid, que se 

consagrou campeão e fez uma homenagem fantástica ao “Pota”, e quem ganha uma homenagem 

dessas é por que tem o respeito das pessoas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, os colegas vereadores, as 

colegas vereadoras, a comunidade que se faz presente, assessor do deputado Bianchini, o secretário 

do Meio Ambiente, o vice-prefeito, os ouvintes da 87.9. Associa-se as palavras do colega Tiago Tisott 

e parabeniza a administração, ao prefeito, vice- prefeito, secretário de Obras,  pelo belo trabalho que 

a administração está fazendo na comunidade do Entre Rios, e a comunidade está muito feliz. Solicita 

ao secretário, como já tinha comentado, um bueiro em frente à propriedade do senhor Roque, perto 

do seu Joel Bagolim, que necessita para trafegabilidade de carro da sua família, que não tem como 

sair. Gostaria que passasse lá no popular “Nenê”, no Entre Rios. Pede também, através de indicação, 

encascalhamento na estrada do senhor Danir Pinto, no Distrito de Progresso, e também em Areias, na 

antiga morada do senhor “Neca”, onde residem seus filhos, em torno de cinco crianças que ficam no 
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tempo por que o transporte escolar não consegue entrar lá na dona Eliane. Fala ao colega Tiago 

Rosado sobre a Secretaria da Agricultura, acha que o Partido Progressista tem competência de sobra, 

o PP com o PT, através de uma coligação venceu as eleições por que tinha competência, chegou ao 

poder por que tem competência. Fala sobre a Secretaria de Agricultura, que Capão do Cipó ainda 

está chocado, pessoas competentes temos para colocar de secretário, mas sabemos ainda que 

sentimos luto, pela perda de um grande amigo, de um grande companheiro, que era Alacir Dessoe, 

nos entristeceu muito, não só o Partido Progressista, como toda a comunidade de Capão do Cipó. 

Acha que o colega que comentou sobre a secretaria, certamente vai ser escolhido o secretário e foi 

uma indicação do prefeito, que colocou três meses de luto na secretaria, mas o trabalho, não só do 

secretário, caberia a vossa excelência, por que é um bom funcionário, faz um bom desempenho, e 

não poderia ficar em branco, e os nossos produtores bastariam chamar o secretário da Agricultura 

responsável, o senhor vice-prefeito, e fazer o trabalho que a comunidade merecia, por que se cada 

um fizer um pouquinho pelo povo de Capão do Cipó tem certeza. Fala ao Vereador Tiago Rosado que 

as ideias são diferentes, mas que tem grande respeito, são adversários políticos nessa Casa e nessa 

tribuna, debatem ideias, mas lá fora são amigos, jamais virá nessa Casa perder amizade com colega, 

são diferentes de ideia, as ideias uma é sua e outra é dele, trabalha dessa forma. Fala ao colega 

Tiago Tisott que lamentou, mas que votou junto com vossa excelência, fomentaram o projeto, um 

projeto que fez parte com o colega Jairo, mas são parceiros, votaram junto e espera que o governo 

estadual encaminhe para o município o que merecem. Diz, novamente, aos ouvintes da 87.9 que está 

aqui para trabalhar e não discutir ideais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, demais colegas 

vereadores, colegas vereadoras, funcionários dessa Casa, vice-prefeito Jaques, secretário do Meio 

Ambiente que se faz presente, e representantes da Sepé, seu Trevisan e seu Jair Lara, e os 

representantes do Rincão dos Palharini que estão aqui nesse dia, seu Odilon e dona Olila, seu boa 

noite a todos. Gostaria de deixar seu agradecimento, em primeiro lugar, a todas as mulheres que 

participaram em São Francisco do evento, juntamente com o Sindicato Rural, e foi muito bom e 

proveitoso, as reivindicações foram muito boas, sobre a previdência que estão nessa luta, e eles 

colocaram a todos que estavam lá, como é importante ter algum deputado representando “lá em cima” 

e brigando por esta questão que está difícil, mas acredita que será derrubada, essa PEC. Gostaria de 

pedir ao Executivo que desse uma olhada se tem como dar uma roçada nos nossos trevos, e também 

gostaria de agradecer ao secretário de Obras, que se faz presente, seu muito obrigado, por ter feito as 

roçadas lá no bairro Santo Antônio, que ficou bom, e gostaria de pedir que desse uma olhadinha 

naquela caixa de água lá do Rincão dos Vieiras, se possível, porque cada vez que enche de água 

derrama horrores de água, e assim como tem moradores que ainda não têm água, como dona Marli 

Mayer, não tem água,  e  devemos cuidar os desperdícios, que chega ir até a curva do seu Paulinho 

Nascimento. Acredita que deve ser comprada uma bóia para colocar na caixa, para que não vá tanta 

água fora. Também gostaria de comentar que o Executivo olhasse a questão dos profissionais 

psicólogos, do Posto de Saúde e do CRAS, porque antigamente sempre teve um processo seletivo, 

aonde entrou o Jonas e a Carla, que foi através de um processo seletivo, mas que foi apontado pelo 

Tribunal de Contas, aquela vaga aonde que tinha que haver concurso, mas como deu problema no 
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concurso entendem que esta questão está trancada, mas que o Executivo olhe a questão de 

contratação, porque tem ser aberto para todos os profissionais que tem nessa área, que tragam seus 

currículos, porque diretamente pelo consórcio, diz ter se informado e não pode contratar diretamente 

pelo consórcio. Diz ser uma indicação, e que o Executivo olhe com carinho e veja um modo legal, e 

que, particularmente, não é contra nenhum profissional que vai trabalhar na área, mas desde que seja 

aberto o processo seletivo, divulgar e que não seja indicação, que não haja política nessa questão, 

porque quer ver as coisas certas serem feitas, pois quando assumiram aqui, sempre disse que tudo 

que for para ser certo vai estar sempre cooperando, mas o que não for não irá aceitar, e não irão 

“passar a mão” no que estiver errado. Acredita que tem que haver um processo seletivo nessa área, 

pois assim não pode ser, e que ligou e falou no dia de hoje com o chefe do consórcio e foi informado 

que não pode ser indicação de psicólogos do CRAS e da Secretaria do Posto de Saúde. Também 

gostaria de convidar a todas as mulheres para dia de amanhã se fazerem presente a partir da uma e 

meia, na praça, no evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher, e sexta-feira convidar a 

população para inauguração da 3 Tentos, que vai ser inaugurada no município. Agradece e devolveu 

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 senhor 

Presidente em exercício, colegas vereadoras, colegas vereadores, representantes do deputado 

Bianchini, Jaques, representantes do Meio Ambiente, seus amigos Dilon e Olila, do Rincão dos 

Palharini, demais moradores do município, e ouvintes da Cipoense, seu boa noite. Diz ao Presidente 

em exercício e ao colega Tiago Tisott, que está para assumir a Agricultura, que tudo que precisar de 

sua pessoa, como Presidente, colega e amigo particular seu, para lhe ajudar, juntamente com os 

funcionários públicos, para “tocar” e ajudar nessa secretaria, pode contar com seu apoio, porque 

amigo, parceiro e colega vereador é para ajudar no município de Capão do Cipó, porque também os 

colegas estiveram sentados conversando, o colega Miro, Antonio e a colega Ionara, e  essa é a 

decisão do Partido. Sabem que a Secretaria está em luto, por motivo do falecimento do seu colega 

Alacir, que era secretário da Agricultura, mas todos do Partido são fortes, unidos e tem grande 

competência para “tocar” a Secretaria. Então, por isso diz sucesso ao colega Tiago quando for 

assumir a secretaria, pode contar com seu apoio, e também como Presidente dessa Casa, pode 

contar com sua colaboração. Também vice-prefeito Jaques, colega Antonio e colega Miro, não poderá 

deixar de comentar que no sábado foi muito bem recebido lá na Agrobio, família fantástica, receberam 

bem os agricultores, mostrando vinte e oito qualidades de tipo de soja para os agricultores, aonde os 

agricultores tiveram o prazer de conversar com a família, demonstrar a qualidade do produto, por isso 

ficaram muito contentes quando se é bem recebido, aonde se é convidado, se fazendo presente. 

Também no sábado à noite tiveram na final do Campeonato de futebol do município, e gostaria de 

deixar aqui o agradecimento, em nome dessa Casa, dos colegas vereadores e colegas vereadoras, a 

todas as equipes que participaram do campeonato, foi sucesso, nenhuma discussão, tudo tranquilo, 

isso quem ganha é a comunidade, e quer deixar esse agradecimento. Também Jaques um morador o 

procurou ontem, seu Claudecir, que ele disse ter feito um pedido para o Jaques e para o prefeito, uma 

troca de lâmpada, já está feito e ele pediu que fosse agradecido por ser atendido. Também dia dez de 

março esteve de aniversário a escola do município, Júlio Biasi, por isso colocou uma moção em nome 
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de todos os colegas vereadores e colegas vereadoras, ao aniversário da escola do município. 

Também no dia treze esteve de aniversário a escola Macedo Beltrão do Carovi, também fez uma 

moção em nome de todos os vereadores, para deixar uma homenagem a esta escola aqui do 

município, na localidade de Carovi. Também protocolou, diz ao Jaques, no dia de hoje os pedidos de 

Obras, patrolamentos lá no Rincão dos Vieiras, na propriedade do senhor Zeferino, passando até o 

Jota Becker e passando no Paulinho Nascimento, aqui em Passo de Areia. Também aquele bueiro ali 

quem vai para seu Lucídio, na curva, pede que seja colocado um bueiro, antes da safra, porque ali 

está com muita dificuldade naquela curva, e quando chove vira em um atoleiro e não existe 

possibilidade de passar de caminhão ou de carro. Então, pede que seja feito essa troca desse bueiro, 

e também no Passo de Areia, seu Alberi pediu que fizesse esse pedido ao Senhor, para colocar umas 

cargas de pedras, ali em sua propriedade, do Alberi Cortes, descendo quem vai no Cidinho, popular 

Ratão, também no Passo do Tibúrcio, passando no Rincão dos Becker. Sabe que estão fazendo o 

possível, e também um bom trabalho já no Entre Rios, Rincão dos Vargas, nos Assentamentos estão 

fazendo tudo o que podem, mas andando pelo município pode ver que tem trechos que é fácil de 

arrumar, tem ser destrancados os bueiros nas canhadas, uma ou duas cargas de pedras e está 

resolvido o problema. Cita que no Passo do Tibúrcio também tem que fazer um patrolamento, no 

Passo do Valo, Capão da Batalha e a estrada que vai do Carovi até a ponte de Camaquã, que 

também precisa fazer reparos. Então, diz aos colegas vereadores que era isso e seu muito obrigado, 

fiquem todos com Deus, e toda a comunidade o que precisar conte com sua pessoa vinte quatro 

horas, não tem hora, estão aí é para defender a comunidade, e seu muito obrigado. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA 

IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta ao senhor Presidente, a colega 

vereadora, aos colegas vereadores, o secretário de Obras, o secretário do Meio Ambiente, seu Irineu 

ao qual dá os parabéns por assumir essa causa. Cumprimenta também aos assessores do deputado 

Bianchini, Tati e seu Antonio Carlos, e também parabeniza ao colega Tiago, por seu cargo de 

secretário da Agricultura. Diz ter certeza que o colega tem conhecimento, e irá honrar o secretário que 

tinha, seu Alacir, e fazer bom trabalho. Quer começar pedindo ao secretário de Obras, já foi 

conversado sobre um pedido, lá na frente de seu Geraldo Desordi para podar algumas árvores, para 

passar as colheitadeiras, e arrumar as estradas quem desce para o Camaquã, fazer o patrolamento. 

Diz que o motorista do transporte pediu na entrada do Machado até o irmão do Marcelinho, com 

urgência, porque ali a estrada está precisando, e que tem muitas valetas, o transporte é perigoso, e 

vai cheio de crianças. Deseja a colega Silvane, que vai para curso em Porto Alegre, para trazer mais 

coisas boas para todos, e aprender mais do que já sabe, deseja uma boa viagem, e um bom curso. 

Quer Parabenizar a todas as equipes do campeonato que participaram desse campeonato Society, 

fizeram um bom campeonato, ótimo. Parabeniza todos os participantes, em especial primeiro segundo 

e terceiro lugar. Para finalizar fala que a equipe do Real Madri fez uma bela e emocionante 

homenagem em memória de atleta Adriano, o “Pota”, que deixou a todos em vista de um trágico 

acidente, esses dias. Fala às mulheres que amanhã será comemorado seu dia, foram transferidas 

duas vezes, mas amanhã traga sua cuia, bomba e venha participar na praça, a partir das treze e 

trinta, terá brincadeiras, terá dia da beleza, e terá erva e água quente, que tem a ervateira para 
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representar, aqui na cidade. Agradece também ao eletricista Elizandro que, juntamente com o 

secretário, atenderam a seus pedidos de colocar lâmpadas que o povo tinha pedido, em frente ao 

Mercado Central, na frente de seu Manoel. Conversando com o Cecito no dia de hoje, ele lhe passou 

algumas coisas que todos estão cobrando sobre as roçadas, mas que eles estão fazendo o possível 

para atender, e ele pediu ainda uns dois meses para colocar a “casa em ordem”, porque tem uma 

roçadeira que estragou, e agora veio o cardã e amanhã ele está avisando a comunidade de Carovi 

que está indo para lá, para terminar aquela roçada lá. Pede desculpa, pois é quinta-feira, o secretário 

está passando a informação, e está dizendo que está indo, e que conversou com ele, deu ideias de 

conversar com os outros colegas vereadores e fazerem o cidade ativa, cada bairro limpar os seus 

pátios naquele dia do cidade ativa, cada um fazer a sua parte para limpar toda a cidade, daí 

conversando com ele, ele disse que irá conversar com o prefeito e diz ter certeza que isso irá dar 

certo, porque se fazer de três em três meses e pedir para as pessoas que tem terrenos baldios que, 

por favor, limpem e se não pode limpar que pague quem limpa, ou na prefeitura paguem uma hora 

para fazer essa limpeza, porque se algumas pessoas limpam e o vizinho do lado não limpa, fica difícil 

e tem os mosquitos da dengue, e até animais peçonhentos, por isso se um limpar pátio e outro não 

limpar daí vão acumular bichos.  Diz a todas as mulheres que vão comemorar amanhã, que é o dia de 

todas, e deixar convite para o baile das Dengosas, dia dezessete, neste mês, no Clube Aliança. 

Convida a todas para participarem e comemorar esse mês e fazer festa. Agradece também ao seu 

Odilonzinho e dona Olila, e manda um abraço a todos da comunidade do Rincão dos Palharini, da 

Sepé e ao seu Trevisan. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador fica com 06 (seis) minutos, pois o vereador Luiz Ozório Manente 

lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor Presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças, e em especial aos 

assessores do deputado Bianchini, novamente aqui nesta Casa, aos ouvintes da Cipoense, aos 

visitantes que aqui estão, ao secretário do Meio Ambiente, ao vice-prefeito Jaques, e demais de 

diversas localidades que se fazem presente, na sessão de hoje. Inicia indignado, mas se foi problema 

técnico por não ter saído à sessão na Cipoense terça passada, como vai explicar para o povo, 

quantidade de ligações que recebeu de pessoas esperando, querendo saber o motivo do por que da 

sessão não ter sido transmitida. Diz que não tinha palavras para falar porque não sabia, fala aqui e 

fica na expectativa, fica lá com o radinho nos ouvidos para escutar, ver o que tem melhorar, o que 

deixou de falar, de reivindicar para a próxima sessão, trazer para o povo, mas se Deus quiser essa 

sessão será transmitida e não haverá mais essas falhas. Parabeniza seu Irineu, que faz uma semana 

que está como secretário do Meio Ambiente, e já antecipadamente pelo que está sabendo, e os 

colegas falaram, terão um secretário de Agricultura, um jovem novo, mas espera ver se as coisas 

derem certo, diz ao Tiago. Até onde sabe, diz o Tiago Rosado, que trabalha na Secretaria da 

Agricultura, que está tudo “meio detonado, meio abandonado, meio para lá, e para cá”, mas se Deus 

quiser o colega tem condições de fazer um bom trabalho ali. Parabeniza todas as equipes que 

participaram do campeonato Society, na Praça, ao Real Madri campeão, vice-campeão Agrofel, 

terceiro lugar Estrela Azul, quarto lugar Portal. Então, dizer que juntos com o CMD todos esses atletas 

que gostam do esporte no município, fizeram um belo campeonato. Sobre o Projeto de Lei 005/ 2017, 
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que foi pedido vista na sessão passada pelo colega Antonio, diz assim se passar o projeto, e vai 

passar é óbvio que passará, de repente até hoje irá para votação, no artigo sexto aquela dúvida, se o 

prefeito quiser cobrar o IPTU, ele poderá cobrar, lá das casinhas populares, não é porque não está 

que ele não vai cobrar, não esta isento, e poderá ser cobrado, mas no momento que o pessoal está 

morando dentro o prefeito pode executar, mas pede que, se por um acaso, se por ventura acontecer, 

que deixe para cobrar IPTU daquele pessoal ano que vem, até se ajeitarem. Sobre o Projeto 

Sugestão 001/2017, aqui da Casa, que foi Projeto Sugestão por sua pessoa, pelo colega “Manjolo” e 

pelo colega Tiago Tisott, até ficou triste, diz ao colega Jardim, muito triste com o mesmo, até o colega 

devia votar conforme a sua consciência, não deveria dizer que vai votar conforme os colegas, porque 

o colega não queria que esse Projeto passasse na Câmara, como não passou o ano passado, no seu 

prefeito Meneghini, esse Projeto aqui não passou na Casa, por política, todos sabem. Diz que quem 

está perdendo é o povo, pois precisam se unir, e aos assessores do Bianchini, pede que ajudem e 

coloquem lá para o Bianchini que precisam muito, até mesmo que ele marque uma agenda lá no 

Comando Regional, em Santa Maria, da Brigada Militar, para se reunirem junto aqui com Executivo, 

se não irá o Legislativo apenas, e tentar. Diz que tem certeza se irem ao Comando Regional, e 

apresentar uma proposta das casas, para colocarmos a disposição para brigadianos virem para 

Capão do Cipó, tem certeza que três ou quatro, virão. Cita que o Projeto é para quatro casas, mas o 

prefeito é que sabe se quiser fazer, três ou duas. Juntamente com o recurso sugerido, se o Presidente 

concordar, junto da Câmara com Executivo, porque senão não adianta dizer que estão fazendo isso 

ou aquilo, se os vereadores, às vezes, se colocam contra um Projeto que é para segurança. Sobre as 

câmeras, questiona quando vai sair as câmeras, e pelo seu ver achou que já estava instalada, pois 

quando surgiu o assunto de câmeras aqui no município, para proteção do povo, parecia que na outra 

semana já estava instalada, mas até hoje nada, e o que adianta câmeras se o ladrão vir, ou o 

assaltante vir, o assassino vir, a câmera irá servir apenas para detectar quem fez aquele ato, dias 

anteriores para tentar buscar os responsáveis dias depois, mas a Brigada estando aqui, está pronta 

para ser acionada a qualquer momento, e  ajudar na hora que mais se precisa. 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, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal 

aqui presente, seu boa noite. Diz ter falado com a secretária de Educação, a qual lhe passou que o 

transporte escolar foi totalmente organizado. Espera que, realmente, isso tenha acontecido porque do 

jeito que estava não poderia continuar, porque eram só reclamações todos os dias, sabendo que teve 

dias e dias do pessoal só reclamando, que bom que acontecesse isso mesmo, e que dê tudo certo. 

Indo no galpão da feira no dia de hoje, deparou com aquele micro lá, que faz desde o começo da 

administração que está lá, porque acha que não foi feito nada com aquele micro, porque está parado 

e teria que estar funcionando na hora que precisasse, porque se quebrasse outro micro colocaria 

aquele ali no lugar. Então, é uma coisa que está terminando no tempo, foi caído um portão em cima, 

quebrado vidro e nem foi feito nada ainda.  Diz ao secretário Jaques, a pedido da família do seu 

Rogério Smaniotto, na verdade crê que todos já estão sabendo que aquela estrada que vai até a casa 

dele é sem condições de transporte escolar ir até ali, não dá para fazer a linha, e dali são oito alunos, 
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o dia que chove os alunos acabam ficando sem ir para aula, não tem como trazer, ninguém entra lá. 

Sobre a água que a Carini falou, eram nove e meia, hoje, ligaram que a caixa estava jorrando água 

desde cedo, colocando fora, então é um desperdício de água, desperdício de dinheiro na verdade, 

isso é algo que é simples todos sabem, já foi falado aqui várias vezes, mas infelizmente até hoje todos 

seus pedidos e os pedidos feito pela colega Ionara, inclusive de quebra-molas, disso nada foi feito. 

Fala que se não tem dinheiro para fazer esse pouco que estão pedindo, não saberá o que vai 

acontecer. Diz que não quer criticar, já disse não são críticas, mas que na verdade tem que pedir. 

Outra coisa é sobre as estradas que ligam, aqui em Passo de Areia saindo ali nos Cardinal, ali 

também está horrível, eles estão pedindo, porque abriu uma sarjeta no meio da estrada, na verdade 

cortou a estrada, não tem como passar, e daí o pessoal faz cobranças, por isso gostaria de pedir. 

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

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade, vice-

prefeito Jaques, secretário, funcionários da Casa, e os ouvintes da Cipoense FM, seu boa noite a 

todos. Também não poderia ser diferente, depois de ter participado do dia de campo no último 

sábado, lá na Agrobio, que é uma firma que está aí, parceira do agricultor, esta há vários anos no 

município, para ser parceira na hora do plantio até a colheita, vimos que é uma firma séria, sóbria no 

município. Deixa aqui o agradecimento pela recepção do seu Itanir, do Guilherme e de toda a família 

Bilibio, pelo acolhimento que tiveram com sua pessoa, e todos que lá estavam. Então, já faz um 

comercial para eles, esta aí chegando à safra e sabem que é uma firma séria para entregar seus 

produtos, que hoje tem muitas firmas que vêm de fora, que nem sabe de onde surge, esta firma faz 

anos que esta aí, e todos eles plantam dentro do município, toda renda que é tirada da lavoura deles 

e das firmas deles ficam aqui no município, então a eles seu muito obrigado por tudo. Diz ao 

Presidente e também ao secretário Jaques, a Diretora da Escola Macedo Beltrão do Carovi, em nome 

dela já gostaria de parabenizar a escola pelo aniversário que ocorreu ontem, em que a escola foi 

fundada no dia treze de março de mil novecentos e cinquenta e três, hoje a única escola do estado 

com ensino médio nesse município, e ela mandou pedir ao secretario se existe possibilidade de enviar 

uma retro lá, para fazer uma terraplanagem, para fazer uma quadra de areia lá, para os alunos terem 

exercícios e participarem de mais um evento esportivo. Cita que ela mandou pedir ao secretário 

Jaques, quando puder, mas se for possível que seja em breve essa terraplanagem para construção 

dessa quadra de esporte. Também deixa um convite para um culto da Igreja Última Chamada, que 

fará culto lá na localidade de Carovi, no salão da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, que toda a 

comunidade esteja convidada, no domingo, a partir das quatorze horas. A respeito de segurança, 

colega Jairo, diz que cada vez se decepciona mais, agora em Santa Maria estão enviando setenta 

policiais para Porto Alegre, o governo Sartori, a respeito de segurança pública, está tirando do 

município para levar tudo para grandes cidades, como Porto Alegre. Diz ser difícil e tomara que o 

município consiga, porque setenta policiais estão sendo transferidos de Santa Maria, do BOE, para 

Porto Alegre. Então, cada vez fica mais difícil e distante para conseguir segurança para esse 

município, e essa é uma preocupação que vem de anos. Diz ter visto o colega dizer que foi falado em 

câmeras, acredita que faz mais de dois anos, mas isso foi ainda de sua administração, e nada foi 

feito, agora foi assumido entre dois meses e vê que câmeras não irão adiantar. No seu raciocínio e 
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ponto de vista, precisam mesmo é de efetivos, precisam mesmo é de corpo humano para dar 

segurança no município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Ressalta ao seu colega Miro que só para colocar que quando 

falaram em câmeras aqui, no começo da administração do mesmo, parecia que ia no outro dia e diz 

que não fizeram e que vão ser realistas, não fizeram, mas questiona que os outros pareciam que no 

outro dia as câmeras iriam estar ali e até hoje e já faz três meses. Cita também sobre as roçadas e 

vem agora o coordenador das roçadas, que coordena o pessoal das ruas, dizer que tem que ter um 

tempo e coisa e tal, e questiona também que na sua época não é que tinha que ser hoje e “brigavam” 

todo dia e tinha que ser para ontem as coisas, e cobravam e que agora tem que ter paciência. 

Comenta também que quer aqui dizer que hoje é o Dia Internacional dos Animais e comenta quem 

não tem seu animal de estimação em casa, e pede que cuidem bem, e também pede à comunidade 

que não deixe seus animais soltos nas ruas, e que muitos morrem por causa de uma batida de um 

carro, ou coisa e tal. Cita que hoje não pegou dois cachorros, de moto, porque estava devagar, pois 

se tivesse um pouquinho mais rápido tinha “pechado” em dois animais, que eram de estimação, os 

donos estavam junto. Então, pede que cuidem dos seus animais e não deixem na via pública. Fala 

sobre as estradas da Sepé, Nova Esperança, dos Assentamentos e pede ao secretário que dê uma 

passada a patrola lá e que sabem que as chuvas estragam bastante. Comenta que lá na Sepé até 

agora não entrou patrola, se referindo ao secretário de Obras e que nessa gestão, por enquanto, não 

fizeram desaguador, mas a patrola, no geral, não passou na Sepé ainda e pede o patrolamento nas 

estradas da mesma. Ressalta também sobre manutenção de todo o maquinário da Agricultura e 

também na Saúde, que esses dias em Jaguari a van derrubou uma roda e estava indo devagarzinho, 

estava quase parando, mas caiu uma e no parar a outra cruzou pela frente e se foi. Questiona sobre 

os pacientes que estavam dentro, e se vai mais rápido como é que ficaria. Então, pede também que 

dê manutenção para os carros da Saúde. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Ressalta que queria também 

agradecer os assessores do deputado Bianchini, que sempre se fazem presentes, assim que podem 

aqui, e deixa o seu muito obrigado, e que sejam sempre bem vindos nessa Casa. Parabeniza todas as 

equipes do campeonato, em especial ao Real Madri, e, infelizmente, quer pedir desculpa, pois por 

força maior não pode se fazer presente, motivo estar lidando com a saúde do seu pai. Pede ao 

secretário de Obras que quando puder, e que sabe que é difícil com essa chuvarada atender toda a 

extensão de estradas que o município tem, mas que desça para o Rincão dos Ávila e que desde já lhe 

agradece. Pede ao Executivo que olhe aquela criança que fica ali no Rincão dos Mamoneiros, que 

vem do Carovi, e está chegando às duas horas, e que é aqui pertinho, de repente leva ali primeiro 

para depois fazer a rótula. Acha que o mesmo está ficando por último e que é bem pertinho do Renato 

Bender, é o filho do Ronaldo e que está chegando em casa na base de duas horas. Pede então para 

ver se tem como chegar um pouquinho antes e que ontem ele chegou duas e meia. Também pede ao 

secretário Jaques uma parada e se desse para colocar ali na esquina da Marizane, para aquelas 

crianças das casinhas populares, que quando chove ou tem sol quente elas fiquem ali. Questiona que 

tem paradas que não tem crianças, que não estão sendo usadas e dá para colocar ali. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: 
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Ressalta a o senhor Presidente que só para lembrar sobre a roçadeira que tinham falado que tinha 

quebrado, tudo na sessão passada, e que o rapaz falou que esteve falando com ele ontem e que o 

mesmo falou que tinha sido uma válvula e reafirma que essa roçadeira tem garantia e que custaria mil 

reais e o “cara” pediu para vim aí. Questiona que não tem mil para trazer o “cara” aqui para resolver 

esse problema e que acha chato e que é uma coisa simplesinha de resolver. Ressalta também ao seu 

colega Antônio que na sessão passada o mesmo se referia a cobrar do seu prefeito, do seu governo, 

a falar do deu governo e reafirma que concorda com o mesmo e que falar de governo não seria uma 

coisa, uma barbaridade, mas que cobrar tem que cobrar, porque no caso o governo é nosso, é de 

todos. Ressalta que o que tiver que cobrar, vão cobrar e que não vão deixar de cobrar. Cita também 

que o pessoal cobra deles e reafirma que o mesmo sabe que cobram mesmo, então não adianta. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder 

de Partido, PP: Ressalta ao presidente que volta a essa tribuna para reforçar um pedido da sua 

comunidade também, e que já viu que começaram a trocar as lâmpadas aqui na sede, e que lá tem 

mais de quinze lâmpadas queimadas. Pede ao secretário de Obras que olhe com carinho para aquela 

comunidade de lá, que está a metade no escuro lá. Pede também ao secretário, e fala que não sabe 

se o mesmo já foi lá no Passo do Valo com a retro, que aquela ponte está intransitável devido à 

chuva, obra mal feita, e devido às chuvas as cabeceiras se vão daquela ponte lá, e que a ponte do 

Camaquã desceu mais um pedaço e que tem mais um pedaço para o lado de cima, que não cruza 

mais agora. Comenta também que não sabe o que vão fazer com aquela ponte lá, mas que é um 

problema muito grande, e que foi jogado dinheiro fora, “água abaixo” ali com essas obras mal feitas, e 

que é complicado agora, que a cada vez que chove desce um pedaço daquela ponte, então o mesmo 

pede providências a Secretaria de Obras. Também pede uma patrolada ali naquela estrada que 

desce, principalmente, aquela ali na estrada do Capão da Batalha. Comenta também que descendo 

pelo Passo do Valo está terrível aquela estrada, na divisa de Bossoroca, está bastante complicada. 

Deixa o seu muito obrigado e uma boa semana a todas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Voltando a essa 

tribuna, dessa Casa, sobre Projeto das casas, primeiramente acha que tem ser dado um pouco mais 

de estrutura, porque quando chove nas casas populares tem algumas que ainda são alagadas. Diz 

que já foi falado para o secretário no final de janeiro, e até agora nada, e foi cobrado novamente, 

porque que não foi feito nada. Então, vem novamente fazer essa cobrança, porque não foi feito nada. 

Conversando com a secretária da Educação, ela diz que o transporte escolar está normalizado, mas o 

transporte começou para alguns alunos apenas na segunda-feira, então faltou alguma organização. 

Parabeniza a organização do campeonato Society, e a equipe campeã do Real Madri, deixa seus 

parabéns. Diz ao colega Tiago Tisott, se caso venha assumir de secretário da Agricultura, será uma 

perca para essa Casa, se o colega for para a secretaria, mas sempre o colega pode contar com todos 

os funcionários da Agricultura, e irão fazer sua parte, porque a necessidade é urgente para aquele 

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

Bancada, PP: Fala ao senhor presidente que a sua preocupação, juntamente com todos os colegas, 

é o pequeno produtor, e está entrando no mês do plantio, que é de onde vem o nosso alimento. Está 

vendo que as coisas estão paradas, mas a administração está fazendo o possível, os colegas 
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vereadores, não só os do PP, mas também é o partido do PP que mais atua junto com a 

administração, estão buscando recursos, tentando ajudar os pequenos produtores, a importância, 

como o colega “Manjolo” sempre disse nessa Casa, é o nosso pequeno produtor, e, certamente, a 

administração vai fazer o possível e o impossível para ajudar o pequeno produtor. Fala a respeito da 

aveia, vão tentar comprar a aveia do produtor do nosso município, o mais barato possível, e será feita 

uma pesquisa de preços juntamente com a administração. Agradece, de coração, aos colegas 

vereadores por estarem ao seu lado, mas ainda não é uma coisa certa, recebeu o convite do prefeito, 

juntamente com o partido, mas está estudando, por que foi eleito nessa Casa para ser vereador, mas 

vai continuar a ser vereador, e se assumir a secretaria vai trabalhar ainda mais. Vai fazer os dois 

lados e, certamente, vai precisar muito dos colegas vereadores, de todos, não só os da sua bancada, 

mas de todos os colegas, para que consiga fazer um trabalho, se for assumir, muito bem feito. 

Agradece ao colega Tiago e sabe que lá é uma turma “show de bola” e o que depender, está aqui. 

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

Governo: Parabeniza o colega Tiago, futuro e já próspero secretário de Agricultura do município, e 

concorda, realmente, que ele tem um bom conhecimento por ser produtor, e também se preocupa 

muito com o pequeno produtor. Até gostaria de comunicar a todos os produtores, que as inscrições 

para semente de aveia vão até dia vinte e cinco de março, e todos os produtores que precisam, os 

pequenos principalmente, venham até a secretaria fazer as suas inscrições. Fala da transmissão da 

sessão da Câmara passada, que também recebeu muitos emails, mensagens, que perguntavam, mas 

é um problema técnico e quando acontece ninguém tem como resolver no ato, aconteceu e a 

população tem que entender essa questão. Fala ao Jairo sobre o projeto da construção das casas 

para brigadianos, não disse que votaria contra, e diz que o Jairo, nessa tribuna, quer que as pessoas 

“engulam” seu discurso, não disse, e não precisa o colega chacoalhar a sua cabeça, pois não falou e 

então votou a favor, agora o vereador vem a essa tribuna e quer fazer, principalmente, as pessoas 

que vão estar os escutando logo mais a “engolir” o seu discurso. Diz que não é isso não, mesmo que 

votou a favor da construção das casas dos brigadianos, e o colega disse que talvez votaria contra, 

está aqui livre e vota contra, vota a favor, vota naquilo que entende. Fala dos carros da Saúde, da 

forma que receberam, estão com setenta dias de governo, veja bem como está, mas vão resolver, se 

Deus quiser, essa é uma preocupação tanto do prefeito, quanto do vice-prefeito e da secretária é 

resolver o problema dos carros do município. Sinceramente receberam e não podem se queixar, mas 

vão ver as condições e, certamente, vai ter que haver um leilão e fazer uma nova frota de veículos, 

infelizmente vai ter que haver. Diz ao governo, que está trabalhando, que estão com setenta dias de 

governo, e nos quatro anos de governo a patrola passou duas vezes no Entre Rios, e agora com 

setenta dias já passou duas vezes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor Presidente 

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

OF. 15/2017, da escola Julio Biasi, convidando para festa em comemoração ao aniversário da escola, 

que será dia 18 de março, das 8h30min às 11h00min, no ginásio municipal. INDICAÇÃO 006/2017, 

do Vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. OF. 03/2017, da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Habitação, convidando para festa em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, dia 15 de março, na praça central, a partir das 13h30min. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
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001/2017, dos vereadores à Escola Estadual de Ensino Médio Macedo Beltrão do Nascimento. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 002/2017, dos vereadores à Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Júlio Biasi. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI N° 005/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder o uso real de bens imóveis de propriedade do Município à famílias de Baixa Renda, 

beneficiadas pelo Programa Federal “MINHA CASA MINHA VIDA” nos termos em que dispuser esta 

Lei e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 

001/2017, dos vereadores à Escola Estadual de Ensino Médio Macedo Beltrão do Nascimento, 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 002/2017, dos vereadores à Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Júlio Biasi, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão dia 21/03/2017, 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, 14 de 

março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


