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ATA N° 12 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 28 (vinte e oito) 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 11/2017, da Sessão Ordinária do dia 21/03/2017, 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 ANTONIO CHAVES JARDIM (PP) O 

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

Tiago Tisott. Saúda o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que 

se faz presente, senhor vice-prefeito e secretário de Obras do município, e os ouvintes da 87.9 FM, 

que irão escutar logo mais as nove da noite. Em primeiro lugar gostaria de parabenizar a todos os 

produtores rurais, do querido município de Capão do Cipó, pela belíssima colheita que está aí se 

iniciando, já se iniciou, mas a partir de hoje à tarde e de amanhã se inicia mesmo a colheita no 

município, então por isso todos estão de parabéns pela bela safra que irá acontecer dos produtores, e 

quem ganha isso são os produtores e todos os munícipes. Agradece também ao senhor secretário 

das Obras pelo belíssimo trabalho realizado no Entre Rios até a 377, depois de conversar com muitos 

moradores da região que passam ali, que foi trabalho invejável, e o senhor está de parabéns, 

disseram que foi muito bem feito, e eles nunca tiveram, principalmente quem trafega naquele trajeto 

que vai do Entre Rios até a 377, passando lá por Coimbra, todo mundo está contente, por isso 

parabéns ao secretário. Cita que os pontilhões foram abertos, as árvores, os brejos, que estavam 

tomando conta, que tiravam visibilidades dos transportes escolares, dos caminhões que trafegam. 

Gostaria, diz ao caro secretário, de solicitar aqui que o senhor abrisse o quanto antes aquela porta do 

refeitório lá na antiga escola Vilma Batista do Nascimento Veiga, porque lá está sendo praticamente 

usado como capela mortuária, então não tem a porta, e está muito pequena, por isso gostaria que o 

senhor tomasse providências e conhecimento disso, porque a comunidade está usando muito lá, por 

isso solicita essas providências o quanto antes. Também, caro secretário, gostaria que o senhor 

construísse um abrigo escolar, em frente ali a casa da dona Maria, mãe do “Pota”, tem sete crianças 

que esperam o ônibus, e esperavam no colégio, mas como está sendo usada para outras coisas, as 

crianças já não querem mais ir até o colégio. Gostaria que o senhor tomasse providências, a Ana 

Paula mesmo solicitou, a Maria Divina, a Lutiane, pois ali são sete crianças que estão no relento, no 

tempo e no frio. Tem certeza que o senhor carinhosamente vai atender essa reivindicação daquelas 

famílias lá. Gostaria que o senhor fizesse, diz ao caro secretário, o patrolamento ali da estrada do 

Inhacapetum, até chegar aqui na entrada da cidade, porque está ruim, não porque não foram 

patroladas, porque foram patroladas, mas o motivo as chuvas, e tem agir rápido, e fazer um 
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patrolamento seria muito melhor, está ruim, apareceram pedras, “cabeças de pedras” ali, mas no mais 

está tudo encaminhado, tudo bem, então, só tem isso para pedir ao senhor, e por hoje era só, não 

tinha muito que falar, e reserva seu tempo de vereador ao colega Tiago Tisott. 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, vice-

prefeito Jaques e ouvintes da 87.9, seu cordial boa noite a todos. Esteve olhando, hoje, o Portal de 

Transparência, e acredita ter erros de digitação na licitação da merenda escolar, pois não é possível a 

carne moída vinte e sete reais o quilo, a batatinha três e noventa e cinco o quilo e a carne de porco 

dezenove reais o quilo. Acredita que seja erro na digitação, pois é além, vinte e sete reais o quilo da 

carne moída, meu Deus. Gostaria de sugerir, nessa Casa, pois estava olhando o Portal de 

Transparência do município de Manoel Viana, a transparência dos processos seletivos. Diz que ali 

tem a avaliação dos formulários de avaliação, está tudo ali, e que nós, também, pudesse se espelhar 

nessas coisas boas. Não está dizendo que está errado, mas que vão esperar que as coisas 

melhorem, pois ali está até quem está na banca, no edital, é só entrar no Portal de Transparência de 

Manoel Viana que vê até quem faz parte da banca no edital. Fala que não gosta, particularmente, de 

face e internet, pois não se expõe de jeito e maneira nenhuma, esses dias só comentou que, sempre 

tem, graças a Deus, um bom relacionamento com o vice-prefeito e sempre traz os ofícios para ele, e 

falou que havia pedido estrada do Rincão dos Ávila, onde o mesmo lhe disse que quando pudesse, 

pois ele lhe explicou que devido a produtividade dos outros produtores, pois lá não tinha muito, que ia 

deixar, mas que iria, só que aí um cidadão colocou que não é atribuição do vereador isso. Hoje leu, 

está ali no Regimento Interno, no artigo noventa e um que diz que o vereador tem sim o papel de 

cobrar e pedir estradas. Seu papel não é só fazer projetos não, é fazer projetos sim, mas tem o dever 

de cobrar, também, estrada. Gostaria de dizer que está acompanhando e tentando buscar 

esclarecimentos de tudo, pois quem são os merecedores é a comunidade que a colocou aqui, e irá 

cobrar sim, o que o povo lhe pedir irá cobrar. 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 presidente em exercício, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, comunidade cipoense, o vice-prefeito e secretário de obras Jaques 

Garcia, funcionários públicos, o futuro vereador Dilcione, Luciano, “Maurinho”, a esposa e a filha do 

colega “Miro”, demais pessoas que se encontram no plenário, e aos ouvintes da Cipoense. Fala ao 

colega Tiago, aos ouvintes da rádio Cipoense, aos eleitores, que amanhã o senhor colega vereador, 

companheiro do Partido Progressista estará assumindo uma pasta de muita importância para o 

município de Capão do Cipó, a Secretaria de Agricultura. Diz ao Tiago que confia nele, no trabalho 

que sempre foi sério e que durante três meses que esteve com ele, como colega vereador e como 

amigo particular, sabe que o trabalho do Tiago vai ser de transparência, vai ser de tocar o que é de 

benefício para o povo, para a comunidade, e mais uma vez diz a comunidade e ao Tiago que o que 

precisar dessa Casa, desse companheiro, do Partido Progressista, um dos vereadores que estão hoje 

na Casa vai ter que assumir a Secretaria da Agricultura, por que é uma pessoa que tem experiência, 

que tem conhecimento com o povo e que está todos os dias conversando com a comunidade. Fala ao 

Tiago que, em seu nome, em nome dos vereadores, das vereadoras, da comunidade, dos eleitores do 
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Capão do Cipó, deseja sucesso em frente à secretaria e durante esse tempo que esteve aqui, com 

certeza só deixou coisas boas, o melhor para Capão do Cipó. Deixa aqui a sua mensagem do 

presidente da Casa, em nome todos os vereadores e vereadoras de Capão do Cipó, que Deus 

abençoe nessa nova etapa, por que isso é uma experiência de vida que o colega vai ter, juntamente 

com a comunidade de Capão do Cipó. Fala aos colegas vereadores e a comunidade, que essa 

semana que passou esteve com a bancada, onde foram juntos em Brasília, juntamente com o 

prefeito, em nome da bancada do Partido Progressista, em busca de emendas, e conseguiram com o 

Luiz Carlos duzentos e poucos mil para a Secretaria de Agricultura, que o senhor Tiago já vai ter esse 

projeto e essa emenda para ajudar o pequeno agricultor, e mais cem mil do Marcon, diz ao 

companheiro Jaques, para a Saúde, em benefício à comunidade. Cita que em três meses de 

mandato, como se vê colegas vereadores e comunidade, como estão unidos em busca de recursos 

para Capão do Cipó e quem ganha é o povo, o eleitor, é aquele que compra no município, é aquele 

que gasta no município, e o dever é fiscalizar, buscar o recurso para aplicar bem para a comunidade, 

para amanhã depois ter uma qualidade de vida melhor no município. Deseja ao colega Tiago, 

novamente, sucesso, que Deus o abençoe e o que precisar dessa Casa, desse amigo, pode contar, e 

a comunidade de Capão do Cipó também o que precisar desse vereador, desse presidente, está aqui 

disponível. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da 

Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colega vereadora, colegas vereadores, secretário de Obras, colega Dilcione que assumirá 

no lugar do colega Tiago, ouvintes da 87.9, que estarão os ouvindo depois das vinte e uma horas. 

Começa reforçando o que já disse ao colega Tiago, que o mesmo fará um bom trabalho nessa nova 

pasta. Tem certeza, como o colega falou, que seu Alacir o colocou aqui e vai continuar um trabalho 

que ele fez, sempre bem. Diz que saudade do seu Alacir iremos sentir sempre, mas do trabalho dele, 

tem certeza que o colega Tiago não irá fazer sentir, pois irá fazer igual ou melhor, quem sabe, sempre 

aprimorando as coisas. Ao colega Dilcione diz que seja bem vindo e tem certeza que irá continuar o 

trabalho que o colega Tiago fez nessa Casa. Cita que o munícipe Adelmo Fracaro, o “Tigre”, pediu 

para fazer um agradecimento ao secretário de Obras, senhor Jaques, e junto agradecer ao operador 

Sergio, que roçaram ali na curva da Agrofel, que o colega Jardim já havia feito aqui na Casa, e o 

Adelmo falou estar preocupado por causa de acidentes, não só ele, mas várias pessoas, pois tirava 

toda a atenção dos motoristas, não dava para enxergar devido a canas ali. Destaca que o Cecito 

colocou as placas, que estavam caídas, fez o pedido e agradece a ele. Diz que ele ficou de continuar 

a roçada no outro lado da estrada. Diz que falou sobre o secretário e cita a Rua Oracília de Jesus que, 

também, já foi feito esse pedido, está bem danificado e tem buracos devido a chuva, na Travessa da 

17 de Abril, em frente ao seu Carlos, o “Gago”, também está dificultando a saída de veículos de sua 

residência. Cita que o secretário reforçou que assim que virem as máquinas irá consertar a rua. Sobre 

a palestra que a colega Carini fez o convite e, infelizmente, não pode participar, lá do Bairro Santo 

Antonio, diz sentir-se honrada em participar. Fala que começaram com a Missa, depois a palestra e 

teve o almoço. Destaca que a palestra, perdeu quem não foi, pois o professor Giradon fez uma 

palestra motivadora, para as pessoas se colocar no chão mesmo, nos lugares, pois, às vezes, a gente 

acha tanta dificuldade, e ele disse que não custa nada, e se estamos com problemas, não vamos 
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descontar no vizinho do lado, e sim cumprimentar o vizinho com um sorriso, pois temos que estar 

sempre confiantes que um dia após o outro sempre irá vir, e o dia será melhor. Cita as emendas que o 

colega Diego já falou, do deputado Luiz Carlos Heinze, e faz leitura de ofício cumprimentando e 

informando que destinou recursos ao Orçamento Geral da União, emenda Bancada OGU 2017, para 

o município de Capão do Cipó, Unidade Orçamentária Ministério da Agricultura, para aquisição de 

máquinas e equipamentos, no valor de duzentos e vinte e seis mil reais, duzentos e quarenta e quatro 

reais, e mais uma emenda do deputado Marcon, do PT, que está por vir, já foi acertado com o Jaques, 

onde no ofício o mesmo cumprimenta e informa ao povo cipoense que, por intermédio do 

companheiro e vice-prefeito Jaques Garcia, indicou a emenda parlamentar, de sua autoria, com 

investimento de cem mil reais para custeio da Saúde Básica do município. Diz serem essas as duas 

emendas que, em quatro meses foram conseguidas. Diz ter certeza que muitas emendas virão para o 

nosso município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois o vereador Luiz Ozório lhe cedeu 02 (dois) 

minutos de seu tempo. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

munícipes que os honram com suas presenças, em especial aos ouvintes da 87.9. Novamente 

parabeniza ao colega Tiago por assumir a Secretaria de Agricultura, que faça um bom trabalho, mas 

pelo que se sabia, hoje já seria o colega Dilcione, e finalmente o colega está se despedindo dos 

colegas, que faça um bom trabalho, olhando sempre aquele que precisa, que é o pequeno produtor 

que precisa do maquinário, pois o grande tem. Sobre a estrada do Capão da Batalha, Icamaquazinho, 

diz que as patrolas estão para lá e pediram para falar, inclusive naqueles valos que tem, pede ali em 

frente ao seu João Garcia, mas se as patrolas estão para lá, certamente estão fazendo o trabalho. 

Sobre a estrada da Agropan parabeniza o secretário, pois sempre “bateu” e defendeu que aquela 

estrada até a Agropan tem que ser feita, e se foi feita parabeniza, só diz que, também, já que 

invadiram o município alheio, e por uma boa causa, acha que tem que estender esse trabalho até o 

assentamento do Banrisul, pois aquele pessoal clama muito e o transporte escolar busca crianças lá, 

e é necessário que se faça aquele trajeto, dê o que der, tem que fazer. Na Sepé Tiarajú solicita 

patrolamento geral, até agora as patrolas não chegaram lá, o Jair Loureiro pediu que, se não for 

mandar as patrolas meio logo, que mande a roçadeira roçar as beiradas, pois, como dizia o Jaques 

aqui: “não sei se pecharam os lebrões, mas que andam perto, andam”. Pede que as patrolas vão lá 

para evitar acidentes dos animais. Diz que coisas boas têm que divulgar, e, às vezes, só falam nas 

coisas que não vêm ao caso e que são ruins para nosso município, mas têm que divulgar, procurar a 

imprensa, sabe-se lá em Santiago, RBS e divulgar que nossa câmara é a mais “enxuta” do estado. 

Cita que desde dois mil e treze, se for olhar os gastos com hotéis, locomoção e de viagem, a nossa 

câmara bate recorde e seria a que menos gasta no estado. Frisa que temos manchetes na RBS sobre 

o município de São Gabriel que ano passado gastou duzentos e setenta e cinco mil em diárias dos 

vereadores, e esse ano, em três meses, já está mais de sessenta mil. Diz ser uma vergonha e 

parabeniza aos vereadores daqui que antecederam os legisladores que estão aqui hoje, e certamente 

os que estão irão continuar economizando em benefício do povo. Pede ao prefeito e ao vice, que se 

faz presente, que verifique a possibilidade de conseguir mudas de crotalária, como estão fazendo em 

outros municípios, principalmente Santiago, no combate a dengue. Cita que já que temos, hoje, um 
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agente de endemias, como vão visitar o município inteiro, e vamos distribuir essas mudas para o 

povo, que combate o mosquito transmissor da dengue. Acha que seria de fundamental importância, 

até pela Secretaria de Meio Ambiente ou da Agricultura, que se unam as duas e façam esse trabalho 

em conjunto, para conseguir essas mudas que, certamente, não tem um grande custo e distribuir ao 

nosso povo. Sobre os combustíveis, diz que debatem e que até convidou aos colegas para fazer uma 

comissão e visitar os postos de combustíveis do município, mas até então, graças a Deus, não foi 

necessário, mas têm que ficar de olho e no momento que achar que o preço é exorbitante, o 

município mais caro do mundo ainda continua Capão do Cipó, mas lá no “posto de cima” do Minozzo 

sabem que baixou trinta e três centavos a gasolina, aqui no do Seno cinco centavos. Ressalta que 

irão ver se conseguem uma redução maior, pois quem ganha é o povo, vitória do povo, não é por que 

vereador vem aqui, só pedem que se unam em benefício do povo. Alguém sempre irá cobrar, dessa 

vez foi quem cobrou e de outra será outro colega e se unir terão mais forças, juntamente com o 

Executivo, é claro. Tem pedido de moradores da Avenida, e está presente o vice-prefeito, que tome 

providências com o prefeito, juntamente com a Brigada, que esses caminhões e carretas carregadas, 

que cruzam a Avenida, tem placas proibindo o trânsito de caminhões pesados ou de caminhões em 

geral. Diz saberem que tem uma borracharia aqui do “Maurão” que, se precisar, tem que entrar na 

Avenida para ir, mas isso é notório que todo mundo compreende, mas pede que os caminhoneiros e 

ao pessoal que está ouvindo, às empresas, que destinem seus motoristas elo acesso do asfalto 

paralelo e não aqui na Avenida, pois está prejudicando muito o trânsito. Diz ser uma Avenida que é 

bastante intenso nos bairros, a exemplo do Santo Antonio, principalmente dia de Missa as crianças 

trafegando toda hora, então, pede aos caminhoneiros, juntamente com o Executivo e nossa Brigada, 

que tome providências nesse sentido. Acredita que na hora que multar um ou dois termine esse caso. 

Diz à Carini que também ficava indignado com o preço da carne no município do Capão do Cipó, até 

para os consumidores ao chegar ali nos mercados não é esse valor, e como irão cobrar só por que é 

da prefeitura ou licitação ou não vem outro participar, pelo amor de Deus. Pede que verifiquem esse 

caso e diz ao vice-prefeito que tem que ter uma solução, não é possível que pague vinte e sete reais, 

para os nossos estudantes, para a merenda escolar, por um quilo de guizado. Diz não acreditar que 

isso esteja correto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 

MANENTE (PDT): O vereador fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos de seu 

tempo ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, público presente, e a todos que estarão ouvindo logo mais na 87.9 FM, logo mais as vinte 

e uma horas, um abraço a todos. Parabeniza todos os lavoureiros pelo começo da safra, que seja 

uma ótima safra, pede a Deus, pois já começou bem e que termine bem, embora o preço não ajude, 

mas que a quantidade de grão vai ajudar um pouco. Demais gostaria de falar nesse dia sobre o 

colega Antonio, sobre sua pessoa, que o colega falou que seria contra as empresas que chegaram e 

estão chegando ao município. Deixa claro que não é contra, é sim a favor, sempre foi e sempre será, 

jamais será contra uma empresa que vem trazer lucros para o município, e gerar empregos dentro do 

município, apenas foi fazer seu dever de fiscalizador, porque acredita que após o dia que foi eleito, foi 

para fiscalizar no município. Como vereador acredita que nenhum deles está fazendo, nem dando 

valor por a isso, porque, infelizmente, se não for feito esse dever de fiscalizar, tem ficar em casa de 
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braços cruzados. Acredita que todos teriam que fazer um pouco mais sobre isto, e diz que jamais 

falaria de uma empresa que está chegando e gerando emprego. Deixa, mais uma vez, bem claro que 

não é contra, só não quer que o município fique em segundo plano, porque nisso o município fica em 

segundo plano, muitas vezes, porque se tem patrolas para fazer esses serviços lá, teria que ter 

atenção maior é nos assentamentos, porque já tem sido tirada uma boa quantidade de soja dali, e se 

pegar um carro e colocar ali dentro do assentamento, o colega irá ver que tem lugares ali que não 

passa, de moto é fácil só desviar, de carro já é muito difícil, imagina um caminhão carregado, com 

quinze ou dezoito toneladas em cima, não tem como desviar aqueles buracos, sem contar com as 

pontes, que por enquanto nenhuma foi arrumada, o secretário esta aí, isso é bom ele ouvir, o dia a dia 

vai ficando mais difícil e o pessoal está cobrando e diz que está aqui para isso, fazer cobranças, e irá 

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

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

ao vereador Tiago Tisott. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, munícipes que assistem hoje, ao vice-prefeito, ao futuro vereador Dilcione e aos ouvintes 

da 87.9. Fala ao senhor presidente que gostaria de fazer aqui hoje um pedido ao prefeito, que nessa 

administração tem o marco histórico no Carovi, que é o monumento Gumercindo, que seja revitalizado 

aquele monumento. Diz ainda que hoje foi colocada uma placa e muitas pessoas chegavam até 

pedindo informações sobre onde fica o monumento, que é um patrimônio histórico do município, e que 

seja feito algo naquele local, por que é patrimônio histórico e que seja principalmente arborizada e 

feita alguma construção, que o prefeito olhe com carinho para aquele lugar e de imediato uma roçada 

por que está horrível, o povo vai lá para ver, e só vê à sujeira em volta do monumento. Diz que hoje 

falou com o vice-prefeito e as patrolas estão lá, pode ver hoje por que andou na estrada e estão 

começando a do Capão da Batalha, então crê que amanhã ou depois já estará pronta aquela estrada. 

Fala da Secretaria da Saúde, que tem muita reclamação da Secretaria da Saúde e disse que iria 

cobrar, pois não está aqui para contentar prefeito, não está aqui para contentar secretário, nem para 

falar de ninguém, mas o que está errado está errado, sempre cobrou e sempre vai continuar 

cobrando. Fala que a Secretaria da Saúde tem que voltar, principalmente às pessoas pobres, carregar 

no município, não pode usar o mesmo critério para todas as pessoas e hoje não está sendo feito. Fala 

que na campanha foi prometido que teria médico para atender no município, e já se passou três 

meses, no Carovi há um mês não tem médico. Tem que voltar o atendimento, pois acha que está 

faltando planejamento para administração, por que sabiam quando que iria vencer o contrato do 

médico cubano e já teria que ter outro para por no lugar dele, por que se fosse uma coisa que 

acontece de repente é imprevisível, mas quando é previsível, como vereadores cobram e como 

prometeram uma coisa na campanha acha que está na hora do prefeito botar em ação, mostrar quem 

é que manda em Capão do Cipó, por que se fosse pra continuar do jeito que estava não precisava ter 

trocado. Então, acha que chegou o ponto de não deixar a administração cair no fundo do poço, tem 

três meses e está na hora da caneta começar a funcionar, e funcionário que não quer trabalhar tem 

que mandar embora, funcionário que está lá para receber o salário e falar da administração também 

está na hora do prefeito tomar uma atitude. Diz que está aqui não para defender funcionário, não para 

defender prefeito, nem para falar de ninguém, mas o que está errado está errado e está na hora de 
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mostrar por que vieram a Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

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

vereadores, colegas vereadoras, vice-prefeito Jaques, colegas Dilcione e seu Manoel, munícipes que 

se fazem presentes, funcionários dessa Casa, e ouvintes da Cipoense que vão ouvir logo mais, seu 

boa noite. Primeiramente gostaria de fazer um pedido, já que o Jaques se encontra presente, que 

entre em contato com a gerência do Banrisul, para que mande mais um funcionário, que faça um 

pedido porque sempre falta funcionário, pelo menos duas ou três vezes por semana, às vezes chega 

para fazer alguma parte de documentação, e tem abandonar o caixa e daí se acumula um número 

grande de pessoas, isso atrapalha, porque se tem um movimento grande no posto aqui. Mudando de 

assunto, nessa semana tiveram bastante queixas sobre estradas, diz ao senhor secretário, 

principalmente das pedras colocadas após o Passo do Cardinal, caminhão foi quebrado, pneus 

cortados, teve um caminhão que quebrou um diferencial, então é pedido de alguns produtores que o 

senhor não coloque pedra, está atrapalhando o tráfego essas pedras, porque não foi rolada e ficou 

solta, e com essa chuva deu uma “sentada” um pouco, estava intransitável, um trecho de caminhão 

que passou deu vários problemas essa semana aí, e as pessoas lhe ligaram e pediram que desse 

uma falada, que não coloque pedras, só patrole para fluir o trânsito. Outro pedido também diz ser 

sobre as estradas nos assentamentos, os colegas já pediram, os pontilhões estão caóticos, e alguns 

produtores fazendo suas próprias estradas para sair da sua própria propriedade, porque não 

conseguem escoar  a safra, então esperam que algo se faça, mesmo não sabendo de qual a previsão, 

mas hoje se espera que se  produza muito nos assentamentos, então por isso espera-se que seja 

dada uma atenção lá, e não foi passada nenhuma vez a patrola. Diz à colega Carini, que se realmente 

pagaram esse valor, de repente, estão comprando carne nobre, filé mignon, picanha, e que bom que 

estão dando carnes nobres para as crianças, esse valor conforme foi dito, carne moída de primeira 

mais que vinte reais não existe no mercado, então deve ser erro de digitação, ou são carnes nobres 

que estão dando para seus filhos, se for isso que bom que seja. Agradece ao colega Tiago por esses 

três meses de mandato que os deu a honra e parabéns pelo seu belo trabalho na Secretaria da 

Agricultura já. Espera que continue assim, sucesso, e que tenha apoio do Executivo para elaborar 

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

vereador fica com 07 (sete) minutos, pois os vereadores Antônio Jardim e Olmiro Brum lhe 

cederam 01 (um) minuto de seu tempo, cada. Cumprimenta ao senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, ao vice-prefeito, aos munícipes que se fazem presentes, aos 

ouvintes da 87.9 FM, seu boa noite a todos. Nesse dia de hoje não irá dizer que será último dia, mas 

certamente uma despedida breve, porque acredita que pode retornar a qualquer momento para essa 

Casa. Diz ficar agradecido aos colegas vereadores, que na última sessão elogiaram a sua pessoa, 

aonde certamente as pessoas que lhe encontraram na rua, também ligaram depois e disseram que, 

pela primeira vez, acredita nessa Casa, um vereador foi elogiado cem por cento por todos os colegas 

vereadores. Diz que isso lhe deixa em uma responsabilidade ainda maior de fazer um trabalho sério, 

honesto e competente. Deixa dito a todos munícipes que não é o secretário que faz o trabalho, o 

funcionário faz o trabalho, a organização e planejamento fazem o trabalho, quando as pessoas falam 

no secretário, muitas vezes não sabem que o secretário está ali fazendo as obrigações dele, mas o 
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trabalho é feito por seus colegas funcionários que estão fazendo trabalho na Agricultura. Diz que está 

há quinze dias lá, e só tem a parabenizar ao chefe de oficina, aos mecânicos, que estão trabalhando 

sensacionalmente. Também avisa a comunidade e seus colegas vereadores, aproveita essa Tribuna, 

para dizer que na sua Secretaria quem manda é sua pessoa, prefeito e vice mandam lá dentro da 

prefeitura, ali junto com seus colegas funcionários, a sua Secretaria irá trabalhar em conjunto, mas é 

para a Secretaria da Agricultura. E diz que irá incansavelmente ajudar o povo, porque não está ali 

para agradar a administração, e nenhum funcionário está ali para ajudar à administração, e quer dizer 

mais aos funcionários, que quando vocês não fazem para o povo, não é a administração que vocês 

“queimam” é o povo que sai prejudicado, a administração vai ficar os quatros anos ali, independente 

de fazer o trabalho ou de não fazer trabalho. Gostaria de dizer ao Presidente desta Casa, e também 

agradecer juntamente com os funcionários aqui da Casa, aonde aprendeu muito com todos, e 

certamente irá levar só coisas boas dos colegas e dos funcionários. Também diz ao pequeno 

agricultor que os serviços que tem, juntamente com os colegas, será feito o que puder, não está aqui 

como secretário para prometer nada que depois não possa alcançar, algumas metas como colega que 

está aqui já esta sabendo, que já está fazendo o que é certo, e está ali para dizer, não interessa 

partido que for, já aconteceu em dez dias e não quer saber de funcionário ou de pessoas de seu 

partido irem lhe cobrar alguma coisa, porque vai trabalhar para todos, independente de partido 

político, aonde uma Secretaria só funciona se for trabalhando para todos. E mais uma coisa será 

franco em falar, e não tem medo de falar, o Jaques é secretário de Obras, o Jaques é vice- prefeito, 

mas ele não é mais secretário de Agricultura, a partir de amanhã então não adianta as pessoas 

ligarem para o Jaques, já aproveita essa Tribuna, que lá na Secretaria de Agricultura quem irá 

mandar, a partir de amanhã, é o secretário. Então gostaria de agradecer ao colega “Miro”, ao colega 

“Manjolo’, ao colega Jairo, a colega Carini, ao colega Tiago, ao colega Antonio, a colega Ionara, ao 

Presidente desta Casa, e diz que podem contar no que precisar, pois estará à disposição de todos. 

Quer deixar dito a todos seus eleitores, que estavam muito preocupados e alguns lhe ligaram: “E 

agora vereador Tiago, para quem que irão cobrar as coisas?”, certamente os nove vereadores que 

estão aqui, vão fazer o mesmo trabalho que já estava sendo feito, independente de siglas partidárias, 

e podem ligar para Carini, para o Jairo, para sua bancada, para seu colega o “tocaio”, eles estão ali 

para trabalhar para o povo não é só para seus eleitores apenas, eles vão continuar os seus trabalhos. 

E diz que seu trabalho lá será trabalho sério, como já está sendo, e irá continuar sendo, e quer dizer 

mais uma vez obrigado aos colegas, obrigado a sua administração pela oportunidade de hoje ser 

vereador, ser secretário, e dizer ao vice- prefeito e ao prefeito como é bom trabalhar juntos, fortalece 

uma administração quando todos “pegam parelhos” e todos fazem juntos seus deveres. Sobre a 

emenda de duzentos e vinte e seis mil, do Luiz Carlos, diz ser uma emenda que já veio destinada, não 

é emenda que dá para gastar, e tem ser bem claro, a emenda já vem com os kits para escolher, não é 

o secretário que vai fazer ou comprar, já veio o kit pronto, já sentaram e viram o que seria mais 

necessário, hoje, juntamente com funcionários da Agricultura. Também quer dizer a sua família, que 

agradece pelo apoio que teve nesses três meses de vereador, sem eles certamente não conseguiria 

tocar as coisas como pensa. 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. 
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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 vai usar umas palavras do seu colega “Miro”, 

que a gente não tem que olhar o lado partidário e nem pessoas, e assim o mesmo trabalha na 

Agricultura e reafirma que seu colega Tiago já sabe, e que assim domingo conversando com um 

caminhoneiro que puxa safra há anos aqui no Capão do Cipó, e ele sem saber que o mesmo era 

vereador dessa Casa e nem o lado partidário, e que inclusive criticou o governo passado, que nosso 

município nas estradas que ele puxa, na região do “Miro”, do Carovi, e que o mesmo lhe disse uma 

frase que lhe marcou: “aqui na região do Carovi, em relação às estradas, saiu um prefeito horrível e 

entrou um terrível”. Reafirma que escutou essa frase domingo e que começou a conversar e, 

realmente, daí o mesmo colocou que sempre se deixa para arrumar as estradas do Carovi por último 

e então disse a ele que o secretário foi da gestão antiga e que é o secretário atual, e que temos 

alguns problemas contra o Carovi porque as estradas continuam uma grosa, a estrada geral está 

horrível para quem anda com carro pequeno, imagina pros caminhão. Deseja uma boa semana a 

todos e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO 

TISOTT, Líder de Bancada, PP: Ressalta ao senhor presidente que voltando a essa Tribuna quer 

fazer um agradecimento ao seu Partido Progressista pela escolha de ser o secretário da Agricultura. 

Cita que quer agradecer também a sua administração pelo apoio que eles lhe deram esses três 

meses de vereador, sem dúvida nenhuma a administração está trabalhando em prol do pequeno 

produtor, em prol do grande produtor, e que fica ali quem está na administração sabe dos problemas 

que é administrar e de tocar uma prefeitura e que erros vão ter, acertos vão ter, mas acha que 

ninguém dos antigos, que passaram também, querem fazer o pior pelo município, todos tentam fazer 

o melhor, às vezes não dá porque alguma coisa impede. Cita que é complicado falar da 

administração, quando se faz parte dela e que não está falando do prefeito, não está falando do 

secretário, está falando é de todos, e que quando sobe na Tribuna para falar da administração, está 

falando dele mesmo, porque trabalharam e foram nas casas, prometeram juntos com o prefeito, o 

prefeito não foi sozinho, e que muitos saíram falando e prometendo do mesmo jeito. Então, quer dizer 

a seus colegas que os mesmos estão de parabéns e que continuem com essa seriedade aqui na 

Câmara de Vereadores, e até breve ou até a próxima e deixa o seu boa noite a todos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: 

Parabeniza o seu colega “Miro” pelas colocações dele, e que é assim que o vereador mostra o seu 

valor, e que não podem se dobrar para ninguém, estão aqui para defender o povo. Diz ao seu colega 

“Miro”, que o mesmo está correto sobre suas colocações e correta as colocações também do seu 

colega Tiago, que sai da Casa hoje, mas que certamente ele voltará, mas que vai deixar um trabalho 

exemplar na Secretaria da Agricultura. Diz que o que depender da bancada do PDT, dele e do 

“Manjolo” podem contar com ele. Refere ao seu colega Antonio, agora nesse momento, sobre o 

projeto 010 que o mesmo falou na sessão passada, e que o mesmo tem o seu tempo de líder do 

governo, por três minutos, e que pode ocupar da forma que quiser. Cita que 44.85 (quarenta e quatro 

ponto oitenta e cinco) da despesa da folha de pagamento foi a prestação de contas do último 

quadrimestre do governo Meneghini e Anselmo e 45.18 (quarenta e cinco ponto dezoito), está no 



 0129

projeto 010 a despesa, só que no projeto 06 a despesa a que se refere com a folha de pagamento do 

município hoje no 06 esta 49.99 (quarenta e nove ponto noventa e nove), cinquenta por cento da 

despesa com a folha de pagamento. Então, questiona que dá uma diferença de cinco por cento, que 

não é nada mais nada menos que mais de cem mil reais de diferença entre um projeto e outro, na 

diferença de cem mil reais, e pede que o mesmo explique ou isso vem ser em homenagem a primeiro 

de abril. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO 

NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Deseja novamente ao seu colega Tiago sucesso, e que o 

mesmo possa contar com sua Bancada. Quer dar as boas vindas ao seu colega Dilcione e que o 

mesmo possa fazer um excelente trabalho, assim como faz na Secretaria da Saúde, e que teve o 

prazer de trabalhar com ele e sabe como o mesmo foi sempre responsável no que faz, e que faz 

muito bem feito como agente de saúde e que possa fazer um excelente trabalho aqui na Câmara de 

Vereadores, junto com todos. Quer agradecer também ao Jaques, na sua pessoa, que lá o pessoal do 

Entre Rios, como o Antonio já colocou aqui, o agradecem pela aquela estrada lá que o mesmo fez e 

cita que o seu Plínio lhe ligou agradecendo, então deixa o seu muito obrigado. Deseja também 

sucesso a todos os produtores que, graças a Deus, é uma excelente safra, e que Deus esteja 

abençoando todos os produtores. Quer reforçar o pedido da parada, antes do inverno, na esquina da 

Marizani, quando puder fazer aquela parada para aquelas crianças, ela agradece. Deseja uma 

excelente semana a todos e que todos possam ficar com Deus, e quer pedir desculpas, de antemão, 

de não poder se fazer presente no domingo, mas que bom que sua colega Ionara estava lá os 

representando como a câmara. Deixa seu muito obrigado novamente e até terça-feira que vem. 

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

Governo: Ressalta que quer voltar a essa Tribuna referindo a seu colega Jairo, que não vai repetir o 

que falou na terça passada, e que já explicou a sua Vossa Excelência sobre os projetos, sobre os 

gastos, então, explica que não vai voltar aqui “bater na mesma tecla” para não ficar impertinente. Diz 

ao seu colega e amigo já de anos que carinhosamente chamam de “Manjolo” que quer pedir 

desculpas se entendeu mal o seu pronunciamento aqui, por que é bem claro quando erra. Diz ser um 

“cara” bem educado e que simplesmente se entendeu mal o seu pronunciamento sobre a empresa 

que chegou a Capão do Cipó, lhe pede desculpa porque é um ser humano. Fala ao seu colega Tiago 

que sobre as questões das estradas é complicado, sabem disso, são produtores, porque cada um 

daqui tem uma atividade, não é só a câmara e que sabem como é a dificuldade do pequeno lá fora e 

que sabem como é a dificuldade do grande, e que todos sabem e que tem a plena certeza que tudo 

que passa aí fora eles sabem das dificuldades, e que a partir de amanhã seu grande amigo e 

conhecido de anos, amigo do Espinilho Grande, que hoje mora em Capão do Cipó será o secretário 

da Agricultura e que amanhã já vai o visitar e já lhe fazer uns pedidos bem forçados lá na Secretaria, 

brincadeira a parte. Agradece a todos os que os ouviram e dizer à comunidade que todos estão de 

parabéns e parabeniza o seu colega “Miro” pela sua atitude e que acredita, mesmo sendo do mesmo 

governo, do Partido Progressista, tendo uma maioria na Câmara, mas têm as suas situações de tentar 

resolver o que é do povo, e que não estão aqui para falar isso, falar aquilo ou até mesmo não 

contentar o povo de fora. Cita sobre a questão que tramita aqui nessa Casa o projeto dos agentes 

fiscais, e que o mesmo tomou uma posição e não volta atrás, e que seu voto é não. E comenta que o 
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povo elegeu um homem, e que o povo não elegeu uma pessoa que seja governada por qualquer, um 

porque o mesmo não quer beneficiar dois servidores e deixar cento e setenta servidores 

desbeneficiados e dois fiscais que fizeram concurso, são para trabalhar e amanhã ou depois saem 

multando Deus e todo mundo na rua e quem vai “pagar o pato” é o pequeno, o grande e médio. 

Então, reafirma novamente que seu voto a partir desse projeto é não! Deixa o seu muito obrigado e 

até terça que vem. 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. GAB. 

068/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 011/2017. PROJETO DE LEI Nº 

011/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do Cipó a celebrar convênio com 

a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação e dá outras providências”. OF. 17/2017, da Secretaria 

de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, enviando regulamento de concurso fotográfico: “Capão do 

Cipó bom de viver, bonito de ver”, aberto aos alunos da rede pública municipal, estadual e fotógrafos 

amadores. Após o senhor Presidente explica sobre urgência em votar o Projeto de Lei 011/2017, no 

dia de hoje, e pede aos membros das comissões de Orçamentos e Finanças e de Constituição e 

Justiça, que deem parecer verbal, sendo que ambas as comissões foram favoráveis ao referido 

projeto ir à votação na sessão de hoje.  Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI Nº 011/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do 

Cipó a celebrar convênio com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão dia 04/04/2017, 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, 28 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


